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KATA PENGANTAR

Masih relevankah peran negara mengawasi agama/kepercayaan
melalui Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem)
pada masa demokrasi? Apakah pembentukan Tim Pengawas Aliran
Kepercayaan Masyarakat (Pakem) sesuai dengan konstitusi? Pertanyaan itulah yang ingin dijawab oleh The Indonesian Legal Resource
Center (ILRC) melalui penelitian ini. Selama ini ILRC melihat
peran Tim Pakem sangat menonjol terutama di dalam kasus Jemaat
Ahmadiyah Indonesia ( JAI) dan Al Qiyadah Al Islamiyah.
Ketika bulan April 2008 Tim Pakem pusat merekomendasikan
agar Kejaksaan Agung (Kejagung), Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
dan Menteri Agama (Menag) mengeluarkan Surat Keputusan
Bersama (SKB) tentang Peringatan dan Perintah kepada Pengikut,
Anggota dan atau Pengurus JAI. Hanya dalam tempo dua bulan
Jaksa Agung, Mendagri dan Menag mengeluarkan SKB tersebut.
Begitu juga ketika Tim Pakem Pusat merekomendasikan pelarangan
ajaran dan aliran Al Qiyadah Al Islamiyah pada 7 Nopember 2007,
dan hanya dalam waktu dua hari Jaksa Agung mengeluarkan surat
keputusan pelarangan Al Qiyadah Al Islamiyah.
Terdapat sebuah fakta di mana sebuah lembaga yang dibentuk
oleh negara untuk mengawasi agama/aliran kepercayaan masih ada
sampai saat ini. Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan (Pakem), seri-ng
juga disebut dengan Badan Koordinasi Pengawsan Aliran Kepercayaan
(Bakor Pakem), yang dibentuk di bawah institusi kejaksaan diberikan
mandat oleh UU Kejaksaan No.16/2004 khususnya pasal 33 ayat
(3) huruf d dan e untuk mengawasi kepercayaan/agama, dan juga
untuk pencegahan dan atau penodaan agama. Kejaksaan meletakkan
wewenangnya atas dasar untuk menjaga ketertiban umum dan
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keamanan, yang sebenarnya menurut konstitusi kita adalah ranah
milik Kepolisian.
Watak negara untuk mengawasi kepercayaan/agama
yang merupakan warisan kolonial tetap dilestarikan dari rejim
pemerintahan orde lama, orde baru dan sampai rejim pemerintahan
sekarang. Kondisi sosial dan politik sekarang ini sudah berubah, dan
demokrasi hanya akan bisa bekerja dengan baik ketika ada jaminan
individu atas Hak Azasi Manusia (HAM) termasuk kebebasan
beragama/kepercayaan dan juga pengakuan keragaman.
Kemudian juga ada pembedaan/pemisahan secara tegas antara
ruang privat dan publik, maka negara akan terhindar ke dalam
“jurang” totalitarianisme dan otoritarianisme. Pengalaman masa lalu
merupakan pelajaran berharga, ketika rejim otoriter yang menegaskan
perbedaan dan mencampakkan keragaman. Hak atas kebebasan
beragama/kepercayaan dan keragaman merupakan kata kunci dan
dua elemen penting yang tidak bisa dipisahkan di dalam demokrasi.
Buku ini, yang merupakan laporan hasil penelitian atas Tim
Pakem, diharapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan di
atas, dan membuka mata masyarakat umum atas kerja-kerja dan
landasan hukum Tim Pakem. Di mana diharapkan ke depan adanya
implementasi jaminan atas kebebasan beragama/kepercayaan dan
keragaman sesuai mandat konstitusi dan Kovenan Internasional HakHak Sipil dan Politik (Sipol) yang sudah diratifikasi melalui UndangUndang (UU) No.12/2005. Buku Penelitan Tim Pakem ini tentunya
juga ada kele-mahan dan kelebihannya, untuk itu diharapkan ada
masukan/kritik dari pembaca atas penelitian ini.
Atas terbitnya buku ini, ILRC ingin mengucapkan terima kasih
kepada para pihak yang telah ikut berkontribusi terhadap penulisan
hasil penelitian. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber yang
telah memberikan informasi diantaranya Departemen Pariwisata
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dan Budaya khususnya Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan
Film, Kejaksaan Agung, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan
Penghayat Kepercayaan (HPK) dan juga instansi pemerintah maupun
swasta di tingkat pusat dan daerah yang telah membantu penelitian
ini.
Terima kasih juga kami ucapkan kepada para ahli atas saran
dan masukannya sehingga tersusun buku ini diantaranya; Prof. Drs.
Soetandyo Wignyosoebroto, MPA (Guru Besar Fakultas Hukum
Universitas Airlangga Surabaya/Pendiri ILRC), Prof. Dr. Mohammad
Zaidun (Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga), Ifdhal
Kasim, SH (Ketua Komnas HAM), Dr. Musdah Mulia (ICRP), Dr.
Syafi’i Anwar (International Center for Islam and Pluralism/ICIP dan
Mantan Independent Expert di Komisi HAM PBB), Dr. Irmanputra
Sidin (Pakar Konstitusi), Anas Saidi, MA (Peneliti LIPI), dan Sylvana
Maria Apituley (Komnas Perempuan).
Terima kasih juga kami ucapkan kepada para peneliti yang
telah menuntaskan proses penelitian ini, dan secara khusus terima
kasih kami sampaikan kepada HIVOS yang telah mendukung secara
penuh sehingga terselenggaranya proses penelitian ini.
Jakarta, 16 Nopember 2008
Uli Parulian Sihombing
Direktur Eksekutif The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia merupakan negara yang dibangun atas dasar
keberagaman, meliputi suku, etnik, adat istiadat, budaya, bahasa,
kepercayaan bahkan agama. Semboyan Bhineka Tunggal Ika1
merupakan wujud kesadaran terhadap keberagaman. Kesadaran
tersebut telah menjadi nafas para pendiri bangsa ini, sehingga
melahirkan komitmen membentuk dan mengembangkan konsepsi
negara yang dapat menjamin keberagaman, dan menolak berdirinya
negara yang hanya mencerminkan salah satu suku, kelompok
maupun agama tertentu2. Pilihan terhadap Republik sebagai bentuk
Pada awalnya, lahirnya gagasan Bhineka Tunggal Ika dipicu oleh kerinduan untuk tetap bersatu meskipun ada perbedaan keyakinan (Agama Hindu dan Budha).
Raja Airlangga menggunakannya pada abad XI dan pada masa kerajaan Majapahit
, Mpu Tantular melalui sajak Sotasoma mengemukakan gagasan Bhineka Tunggal
Ika sebagai dasar kerajaan Majapahit.
2
Tarik menarik bentuk negara, termasuk keinginan untuk mendirikan negara berdasar agama tertentu telah menjadi bagian dari dinamika dan perjalanan bangsa ini
1
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pemerintahan dan Pancasila sebagai dasar negara merupakan
perwujudan dari kesadaran kolektif bangsa yang menghendaki tatanan
bernegara yang mencerminkan pluralitas dan anti diskriminasi.
Dengan Republik, kedaulatan berada di tangan rakyat bukan
segelintir orang. Setiap warga negara berkedudukan sama dan
memperoleh kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
tanpa dibeda-bedakan suku, agama maupun keyakinan yang
dianutnya. Dengan Pancasila sebagai dasar negara, Indonesia menjadi
rumah indah dan harmonis sebagai tempat berlindung bagi setiap
warga negara yang serba beragam. Setiap orang dilindungi untuk
mengekspresikan diri secara bebas, termasuk dalam kehidupan
beragama dan berkeyakinan. Ketuhanan yang Maha Esa pada sila
Pertama Pancasila merupakan konsepsi universal yang diharapkan
dapat menaungi setiap agama, ajaran maupun kepercayaan yang
dianut oleh warga negara.
Namun rumah indah dan harmonis itu tampaknya belum
dapat terwujud sempurna. Praktik-praktik diskriminasi masih begitu
nyata dan menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan bangsa
ini. Pergantian beberapa rezim sejak Soekarno sampai reformasi
belum mampu melumpuhkan praktik diskriminasi itu. Pada masa
demokrasi terpimpin, praktik diskriminasi dialami oleh tokoh-tokoh
Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia. Mereka dianggap
kontra terhadap revolusi yang menjadi slogan Soekarno. Praktik
diskriminasi masih berlanjut meskipun berganti rezim ke Seoharto.
Beberapa tokoh Masyumi dibatasi hak pilihnya dalam Pemilu dan
mereka hanya memiliki hak memilih tanpa hak dipilih. Praktik
diskriminasi yang paling traumatik adalah diskriminasi terhadap
bekas anggota PKI dan organisasi yang dianggap berafiliasi dengan
PKI. Traumatik, karena diskriminasi itu berlangsung begitu lama,
bahkan banyak memakan korban. Dengan diskrimasi itu, mereka
tidak memperoleh hak-hak ekonomi sosial budaya dan sipil politik,
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sehingga menimbulkan penderitaan yang berkepenjangan. Setelah
reformasi bergulir secara perlahan hak-hak mereka baru dipulihkan,
walaupun belum sepenuhnya.
Praktik diskriminasi yang juga cukup serius dan bahkan masih
berlangsung hingga era demokrasi saat ini adalah menyangkut
kehidupan keagamaan. Kehidupan keagaman seakan menjadi ruang
yang tak pernah luput dari praktik diskriminasi. Korban dari praktik
ini adalah kelompok-kelompok minirotas dalam agama dan aliran
kepercayaan. Pendefinisian agama oleh negara3 telah mengeluarkan
penganut aliran kepercayaan memperoleh pengakuan resmi dari
negara. Jaminan dalam pasal 29 UUD 1945 yang juga menyebut aliran
kepercayaan tidak serta merta memberikan pengakuan terhadap aliran
kepercayaan. Hal itu tidak luput dari perbedaan intepresi terhadap
teks yang dampaknya tidak sederhana4.
Menurut Johan Efendi5 ada dua permasalahan yang menyebabkan
kebijakan dan praktek diskrimnasi masih saja terjadi. Pertama, terkait
dengan ide bahwa semua warga negara harus beragama. Akibatnya
mereka yang menganut kepercayaan menjadi korban diskriminasi
karena mereka tidak dianggap sebagai agama. Dampak lebih jauh,
hak-hak sipil mereka tidak terpenuhi. Negara enggan melayani
keperluan kependudukan mereka seperti pencatatan kelahiran
maupun pernihakan. Mereka yang menganut kepercayaan dianggap
sebagai kelompok yang derajatnya lebih rendah dibandingkan dengan
Setiap agama harus memenuhi beberapa unsur diantaranya adalah kepercayaan
kepada Tuhan yang Maha Esa, memiliki hukum yang jelas bagi para penganutnya,
memiliki kitab suci dan seorang nabi
4
Bagi penganut aliran kepercayaan pasal 29 yang memuat aliran kepercayaan
merupakan pengakuan negara terhadap eksistensi aliran kepercayaan yang setara
dengan agama-agama yang lain. Terlebih keberadaan mereka sudah ada sejak lama,
bahkan sebelum NKRI dibentuk. Namun bagi kelompok lain, aliran-aliran terebut
harus dibina dan dikembalikan ke agama induknya.
5
Johan Efendi dalam Pengantar Diskriminasi di Sekeliling Kita : Negara Politik
Diskriminasi dan Multikulturalisme, ( Jogjakarta : Interfidai, 2008), hlm. xiii-xiv.
3

3
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mereka yang beragama. Kedua, terkait dengan ide mayoritas dan
minoritas. Ide tentang mayoritas dan minoritas telah mengakibatkan
tidak dihormati hak-hak minoritas. Ketiga, terkait dengan agama yang
diakui dan tidak diakui. Agama resmi menurut negara adalah Islam,
Protestan, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu. Dengan konsepsi
pengakuan negara terhadap agama resmi itu menyebabkan tidak
diakuinya agama-agama lain diluar agama resmi6. Keempat, adanya
sikap tidak toleren terhadap ajaran-ajaran yang dianggap tidak sama
dengan ajaran mayoritas. Ajaran-ajaran yang dianut oleh seseorang
atau sekelompok orang akan dianggap sesat jika tidak sama dengan
ajaran mayoritas7.
Sepanjang sejarah di Indonesia, fenomena keagamaan selalu
muncul dan menjadi permasalahan yang cukup krusial, bahkan
terkadang memunculkan konflik. Setiap periode pemerintahan sejak
Soekarno sampai era reformasi, intervensi negara terhadap perilaku
keagamaan warganya masih sangat kuat. Salah satu instrumen negara
sebagai bentuk intervensi terhadap kehidupan keagamaan warga yang
masih eksis hingga saat ini adalah Tim Pengawas Aliran Kepercayaan
Masyarakat (PAKEM) yang kemudian oleh berbagai kalangan lebih
popular disebut Bakor Pakem.
Tim Pakem telah eksis sejak lama dan ada pada setiap tingkatan
pemerintahan (pusat dan daerah). Keberadaannya seringkali menjadi
Penganut agama Konghucu walaupun sudah diakui sebagai agama tetapi masih
juga mengalami praktik diskriminasi. Agama Sikh dianggap sebagai agama Hindu
padahal keduanya berbeda. Agama-agama suku seperti Kaharingan dimasukkan
dalam agama Hindu. Begitu pula dengan Parmalin. Kepercayaan yang sudah ada
dan berlangsung sebelum agama-agama resmi itu datang, bahkan tidak dianggap
sebagai agama.
7
Dalam agama Islam yang pernah dianggap sesat karena tidak sama dengan mayoritas diantaranya adalah Jemaat Ahmadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia,
Al Arqom, kasus Alqiyadah Al Islamiyah (Pimpinan Ahmad Moshaddeq), Salamullah (Pimpinan Lia Eden), Tarekat Wahidiyah (Tasikmalaya), Satariyah (Medan)
dan lain-lain. Saksi Yehova pernah dilarang, karena dianggap sesat oleh kalangan
gereja dan pada masa Gus Dur larangan tersebut dicabut.
6
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alat bagi kelompok tertentu untuk meniadakan kelompok lain yang
tidak sama dengan kelompoknya. Pengawasan yang dilakukan oleh
institusi ini cenderung mengurangi bahkan menghambat pemenuhan
Hak Asasi Manusia, khususnya kebebasan untuk beragama dan
melaksanakan agama dan kepercayaan yang dianut warga negara. Sejak
lembaga ini eksis ada beberapa kelompok agama dan kepercayaan
yang telah dinyatakan sesat oleh Tim Pakem.
Terkait dengan keberadaan tim ini, setidaknya ada empat
permasalahan yang dapat diajukan; Pertama, kedudukan Tim Pakem.
Sebagai negara hukum, setiap pelaksanaan fungsi pemerintahan harus
memiliki landasan yuridis yang kuat, sehingga pelaksaan fungsi dan
tugasnya memperoleh legitimasi. Tim Pakem dibentuk berdasarkan
Keputusan Kejaksaan sebagai institusi koordinatif dari beberapa
instansi pemerintah. Keputusan Kejaksaan tidak masuk dalam
hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga relevan menyoal
kedudukan tim ini mengingat pengaruhnya yang begitu besar bagi
kehidupan masyarakat, khususnya dalam melaksanakan agama dan
keyakinan;
Kedua, keputusan Tim Pakem. Dalam negara hukum, institusi
yang berhak menyatakan benar tidaknya suatu kontek sosial adalah
pengadilan. Sehingga setiap persoalan yang muncul lazimnya
diselesaikan melalui proses pengadilan. Rekomendasi Tim Pakem
sangat menentukan keberlangsungan kehidupan warga masyarakat
yaitu menyangkut boleh tidaknya suatu aliran dianut. Dengan
demikian, Tim Pakem telah melakukan fungsi extra yudisial yang
seharusnya tidak lazim dilaksanakan dalam negara yang berdasar atas
hukum;
Ketiga, bekerjanya Tim Pakem. Setiap keputusan yang
dikeluarkan oleh instansi pemerintahan, terlebih menyangkut
kepentingan orang banyak harus didukung dengan prosedur kerja
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memadai dan telaah yang mendalam terkait dengan kontek sosial
tertentu, sehingga keputusan yang dikeluarkan tidak akan melahirkan
problem baru dikemudian hari. Dengan demikian, relevan untuk
melihat pula cara bekerjanya tim ini, sehingga keputusan yang
dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang ada dan jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi
Manusia.
Keempat, konteks sosiologis Tim Pakem. Tim Pakem dibentuk
pada masa orde baru, dimana sistem otorotarianisme sangat melekat
dalam sistem kekuasaan masa itu. Setiap kebijakan dikeluarkan
untuk membatasi dan mengawasi gerak masyarakat untuk tetap
melanggengkan kekuasaan. Wajar bila dalam tim tersebut terdapat
instansi militer, kepolisian, dan inteljen dimana lembaga ini pada masa
rezim masa lalu sangat dominan. Problemnya adalah dalam suasana
demokrasi dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusian
yang semakin kuat seperti saat ini, Tim Pakem masih dipergunakan
dan efektif menentukan kebebasan beragama yang ada di masyarakat.
Dengan demikian, relevan untuk mempertanyakan keabsahan secara
sosiologis keberadaan tim ini.
Karena begitu kuatnya peran Tim Pakem dalam menentukan
boleh tidaknya agama maupun aliran yang dianut, maka penting untuk
menelaah secara mendalam dan komprehensif terhadap kedudukan
dan peran Tim Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)
dalam mengimplementasikan kebebasan beragama di Indonesia.
B. Rumusan Masalah
yaitu:

Penelitian ini akan menjawab dua rumusan masalah utama
Pertama, apakah keberadaan Tim Pakem konstitusional?
Konstitusionalitas Tim Pakem ditentukan oleh landasan
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hukum yang dipergunakan membentuk lembaga ini. Untuk
menjawab rumusan masalah ini akan menelaah berbagai
dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan Tim Pakem.
Kedua, apakah Tim Pakem sejalan dengan kebebasan beragama?
Kebebasan beragama adalah hak setiap orang. Sebagai suatu hak,
maka negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap
setiap orang menyangkut urusan agama dan kepercayaan.
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kedudukan dan
peran Tim Pakem dalam sistem hukum dan dan ketatanegaraan di
Indonesia, menelaah stutus rekomendasi Tim Pakem dan pengaruhnya
bagi kebebasan beragama, serta merumuskan rekomendasi baik
menyangkut keberadaan Tim Pakem maupun kebijakan terkait
dengan pengaturan tentang kehidupan keagamaan dan kepercayaan.
Hasil penelitian ini sangat penting karena dapat menjadi
rujukan bagi pemerintah dan kelompok masyarakat dalam
menyelesaikan kasus-kasus kebebasan beragama. Hasil penelitian
ini juga dapat digunakan sebagai rujukan bagi upaya pembaruan
peraturan dan kebijakan negara terkait dengan kebebasan beragama.
Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat menjadi alat advokasi
dalam rangka memperkuat perlindungan bagi kebebasan beragama
di Indonesia.
D. Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini akan memfokuskan pada kajian hukum terhadap
kedudukan Tim Pakem dan rekomendasi yang dikeluarkan serta
dampaknya bagi penyelenggaraan kebebasan beragama. Adapun
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penelitian ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan
terkait kebebasan beragama, baik yang bersifat nasional maupun
internasional, informasi mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah
maupun lembaga lain yang terkait dengan implementasi kebebasan
beragama di Indonesia, khususnya terkait kedudukan dan peran
Tim Pakem, proses koordinasi dan kerja anggota Tim Pakem dalam
mengawasi aliran kepercayaan dan pelaksanaan agama di masyarakat,
baik di tingkat nasional maupun lokal, rekomendasi-rekomendasi
yang telah dikeluarkan Tim Pakem berkaitan dengan pelarangan/
sesatnya suata ajaran agama/kepercayaan, dan laporan-laporan, artikel
dan kliping berita terkait dengan keberadaan Tim Pakem dan segala
implikasi sosial politik yang ditimbulkannya.
E. Kerangka Teori dan Konsep
1. Konstitusionalisme
Konstitusionalisme merupakan istilah yang lahir dan
berkembang pada abad 18-19 sebagai upaya meneguhkan
doktrin Amerika tentang supremasi Undang-Undang Dasar
(konstitusi tertulis). Meskipun demikian, sebagai sebuah gagasan
konstitusionalisme sudah ada sejak kehidupan negara kota di Eropa
Barat pada abad 11 dan 12. Pada masa itu, ide konstitusionalisme
telah terbangun di dalam konstitusi-konstitusi di berbagai negara
kota di Eropa yang intinya memberi dan mengakui kekuasaan
pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan atas nama
negara. Namun demikian, ide konstitusionalisme juga menegaskan
adanya pembatasan kekuasaan dengan dijaminnya beberapa hak
konstitusional warga kota.
Saat ini konstitusionalisme dianggap sebagai konsep yang
niscaya bagi setiap negara modern. Basis utama konsep ini adalah
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kesepakatan umum atau persetujuan (consensus) di antara mayoritas
rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara.
Organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar
kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan
melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut
negara.
Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, ada dua esensi yang ada
dalam ide konstitusionalisme yaitu negara hukum (rule of law bagi
negara-negara yang menganut Anglo Saxon8) dan kebebasan hakhak sipil warga negara. Konsepsi negara hukum menyatakan, bahwa
kewibawaan hukum secara universal mengatasi kekuasaan negara,
dan sehubungan dengan itu hukum akan mengontrol politik bukan
sebaliknya. Sedangkan konsep kebebasan hak-hak sipil warga negara
menyatakan, bahwa kebebasan warga negara dijamin oleh konstitusi
dan kekuasaan negara pun akan dibatasi oleh konstitusi, dan kekuasaan
itupun hanya memperoleh legitimasinya dari konstitusi9.
Dalam konstitusionalisme, konstitusi sebuah negara mengambil
peran penting dan strategis. Pada dasarnya konstitusi dimaksudkan
untuk mengatur hubungan antara kekuasaan yang dipercayakan
oleh warga kepada penyelenggara negara dan kebebasan yang harus
tetap diakui sebagai bagian dari eksistensi kodrati manusia sebagai
warga negara. Dengan demikian, besar kecilnya kekuasaan yang akan
diberikan kepada penguasa sangat tergantung dengan luas sempitnya
ranah kebebasan warga negara yang tetap dikukuhkan10.
Prinsip-prinsip dari negara hukum klasik adalah jaminan hak asasi manusia,
pemisahan/pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia, pemerintahan berdasarkan peraturan, dan peradilan administrasi untuk menyelesaikan
perselisihan. Sementara prinsip-prinsip rule of law klasik adalah; supremasi aturanaturan hukum, kedudukan yang sama di bidang hukum dan terjaminnya hak asasi
manusia.
9
Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Paradigma Metode dan Dinamika
Masalahnya, ( Jakarta: Elsam, Huma, 2002), hlm. 404-405.
10 Ibid, hlm. 415
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Menurut ideom konstitusionalisme, setiap wujud kekuasaan
yang mempunyai dasar pembenarnya menurut hukum disebut
’kewenangan’. Dengan demikian, ekspresi kekuasaan yang tidak ada
dasar konstitusionalnya haruslah dianggap sebagai ’kesewenangwenangan’. Selain itu, setiap wujud kebebasan manusia (warga negara)
kecuali secara tegas dinafikan oleh konstitusi atau hukum perundangundangan adalah sungguh-sungguh hak. Ketika kebebasan itu
secara universal dipandang sebagai sesuatu yang bernilai asasi bagi
kemanusiaan, maka menurut ide konstitusionalisme ini tidaklah
kesewenang-wenangan untuk menganggap itu secara universal disebut
bersifat asasi. Sesungguhnya kewenangan itu fungsi kebebasan,
sehingga besar kecilnya kewenangan akan ditentukan oleh luas
sempitnya batas kebebasan dan bukan sebaliknya11.
Erat kaitannya dengan ide konstitusionalisme adalah proses
positivisasi hubungan tarik ulur antara hak kebebasan warga
dan kewenangan penyelenggara negara yang kemudian disebut
hukum atau perundang-undangan. Menurut konstitusionalisme,
paradigma hukum perundang-undangan harus menjadi penjamin
bagi kebebasan dan hak setiap warga negara, dengan cara membatasi
secara tegas dan jelas tentang kewenangan kekuasaan. Paradigma
ini harus menjiwai seluruh sistem hukum, baik berupa peraturan
perundang-undangan, kebijakan, dan keputusan-keputusan hukum.
Dan menurut konstitusionalisme, hukum yang tidak sesuai dengan
paradigma moral konstitusionalnya disebut hukum yang represif12.
2. Demokrasi
Demokrasi merupakan sistem politik yang diterapkan hampir
di sebagian besar belahan dunia, karena demokrasi dianggap sebagai
sistem ideal yang akan mampu membawa negara pada kemakmuran
11
12

Ibid, hlm. 416
Ibid, hlm. 417.
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dan kesejahteraan. Konsepsi demokrasi sendiri selalu mengalami
perkembangan, dan di setiap negara yang mengklaim sebagai negara
demokratis menerapkan demokrasi secara berbeda-beda. Tetapi
prinsip dasar dari demokrasi adalah adanya kedaulatan di tangan
rakyat.
Menurut rumusan yang dikemukakan oleh International
Commission of Jurist (ICJ), bahwa demokrasi adalah suatu bentuk
pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan
politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang
dipilih oleh mereka dan yang bertanggungjawab kepada mereka
melalui suatu proses pemilihan yang bebas. Selain soal prosedur
demokrasi juga mengandung unsur-unsur moral yang di dalamnya
terkandung nilai yang harus ditegakkan. Menurut Henry B. Mayo,
ada enam nilai moral demokrasi yaitu; menyelesaikan perselisihan
dengan damai dan secara melembaga, menjamin terselenggaranya
perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah,
menyelesaikan pergantian kepemimpinan secara teratur, membatasi
pemakaian kekerasan sampai minimum, mengakui serta menganggap
wajar adanya keanekaragaman dan menjamin tegaknya keadilan13.
Menurut Jimly Ashiddiqie, demokrasi bukan hanya
pelembagaan gagasan luhur tentang kehidupan negara yang ideal,
melainkan juga merupakan persoalan tradisi dan budaya politik yang
egaliter dalam realitas pergaulan hidup yang berkeragaman atau plural
dengan menghargai perbedaan satu sama lain.
Spirit demokrasi di Indonesia harus dikembalikan pada nilainilai filosofis berdirinya negara ini. Nilai-nilai tersebut tercermin
dalam sila-sila Pancasila yang sudah disepekati sebagai dasar negara.
Ketuhanan yang Maha Esa merupakan konsepsi universal yang
mengandung nilai-nilai pluralitas dan keragaman. Kemanusiaan yang
adil dan beradab mengandung makna, bahwa proses penyelenggaraan
13

Miriam Budiardjo, Dasar Ilmu Politik, ( Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 61.
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negara harus menjamin dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
dan keadaban. Konsepsi persatuan Indonesia tidak terlepas dari
konsepi Kebhinekaan Indonesia. Sehingga memaknai persatuan juga
memakani unsur keberagaman yang telah menyatukan nusantara. Sila
keempat Pancasila mencerminkan spirit demokrasi yang menghendaki
pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui sistem permusyawaratan dan
perwakilan. Pelaksanaan kedaulatan melalui perwakilan dilakukan
secara bijak untuk kepentingan rakyat. Sedangkan konsepsi keadilan
sosial mencerminkan keinginan negara ini untuk bertindak adil,
menegakkan keadilan, dan menolak segala bentuk diskriminasi yang
dapat mencederai keadilan itu.
3. Kebebasan Beragama
Kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang
mendapatkan perhatian serius dunia internasional. Dalam pasal 2
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dinyatakan
secara jelas, bahwa: “setiap orang berhak atas semua hak dan
kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini tanpa
perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa,
agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan
atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain.”
Begitu pula dalam ketentuan pasal 18 secara tegas menyebutkan:
"Setiap orang berhak atas kemerdekaan berfikir, berkeyakinan dan
beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama
atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau
kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan
dan ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain,
dimuka umum atau secara pribadi,”.
Dalam konteks DUHAM, kebebasan beragama digolongkan
sebagai kategori hak asasi dasar manusia, bersifat mutlak dan berada
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di dalam forum internum yang merupakan wujud dari inner freedom
(freedom to be). Hak ini tergolong sebagai hak yang non-derogable.
Artinya, hak yang secara spesifik dinyatakan di dalam perjanjian
hak asasi manusia sebagai hak yang tidak bisa ditangguhkan
pemenuhannya oleh negara dalam situasi dan kondisi apa pun,
termasuk dalam keadaan bahaya, seperti perang sipil atau invasi militer.
Hak yang non-derogable ini dipandang sebagai hak paling utama dari
hak asasi manusia. Hak-hak non-derogable ini harus dilaksanakan dan
harus dihormati oleh negara pihak dalam keadaan apapun dan dalam
situasi bagaimanapun. Akan tetapi, kebebasan beragama dalam
bentuk kebebasan untuk mewujudkan, mengimplementasikan, atau
memanifestasikan agama atau keyakinan seseorang, seperti tindakan
berdakwah atau menyebarkan agama atau keyakinan dan mendirikan
tempat ibadah digolongkan dalam kebebasan bertindak (freedom to
act). Kebebasan beragama dalam bentuk ini diperbolehkan untuk
dibatasi dan bersifat bisa diatur atau ditangguhkan pelaksanaannya.
Namun perlu dicatat, bahwa penundaan pelaksanaan, pembatasan
atau pengaturan itu hanya boleh dilakukan berdasarkan undangundang. Adapun alasan yang dibenarkan untuk melakukan penundaan
pelaksanaan, pembatasan, atau pengaturan itu adalah semata-mata
perlindungan atas lima hal, yaitu: public safety, public order, public
health, public morals, dan protection of rights and freedom of others.
Dengan demikian tujuan utama tindakan penundaan pelaksanaan,
pengaturan atau pembatasan itu adalah untuk menangkal ancaman
terhadap keselamatan manusia atau hak milik mereka14.
Konvensi Eropa untuk perlindungan atas Hak-Hak Asasi
Manusia dan Kebebasan yang Hakiki merumuskan kebebasan
beragama melalui pasal 9 ayat (1) dan (2). Ayat (1) dinyatakan, ”Setiap
orang berhak atas kebebasan berfikir, keyakinan dan agama. Hak ini
Siti Musdah Mulia, makalah disampaikan pada acara Konsultasi Publik untuk
Advokasi terhadap RUU KUHP diselenggarakan oleh Aliansi Nasional Reformasi
KUHP, tgl 4 Juli 2007 di Jakarta.
14
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mencakup juga kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan,
dan kebebasan untuk baik sendirian maupun bersama dengan orang
lain dan baik secara terbuka maupun diam-diam, mewujudkan
agama atau kepercayaannya dalam beribadat, mengajar, pengamalan
dan pentaatan”. Ayat (2) dinyatakan, ”Kebebasan seseorang untuk
mewujudkan agama atau kepercayaannya hanya boleh dikenakan
pembatasan yang diatur dengan undang-undang dan perlu dalam
suatu masyarakat yang demokratis demi kepentingan keselamatan
umum, untuk menjaga ketertiban, kesehatan atau kesusilaan umum
atau untuk menjaga segala hak dan kebebasan orang-orang lain”.
Kebebasan beragama juga diatur dalam Kovenan Internasional
tentang Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Kovenan ini memang
tidak ada yang secara khusus mengatur tentang kebebasan beragama,
tetapi dalam hal pendidikan, kovenan ini mengaitkannya dengan
pendidikan agama. Sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (3),
bahwa para negara peserta Kovenan ini bersedia untuk menghormati
kebebasan orang tua dan bilamana diterapkan, para wali yang sah
untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka yang bukan didirikan
oleh instansi pemerintah, asal memenuhi kriteria pendidikan minimal
sebagaimana ditetapkan atau disetujui oleh pemerintah negara yang
bersangkutan dan untuk memastikan pendidikan agama dan budi
pekerti anak-anak mereka itu sesuai dengan keyakinan masingmasing.
Kovenan lain yang juga mengatur tentang kebebasan beragama
adalah Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
Kebebasan beragama diatur melalui pasal 18 ayat (1, 2, 3, dan 4).
Pada ayat (1) dinyatakan: ”Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir,
keyakinan dan agama. Hak ini meliputi hak untuk menganut atau
memasuki suatu agama atau kepercayaan pilihannya sendiri, serta
kebebasan untuk baik sendirian maupun bersama-sama dengan orang
lain, baik dihadapan umum maupun ditempat pribadi mewujudkan
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agama dan kepercayaannya dengan pemujaan, penataan, pengamalan
dan pengajaran,”.
Pada ayat (2) : ”Tiada seorang pun boleh dikenakan pemaksaan
yang akan mengurangi, mengganggu kebebasannya untuk menganut
atau memasuki suatu agama atau kepercayaan pilihannya sendiri,”.
Sedangkan ayat (3) mengatur : ”Kebebasan untuk menjalankan agama
atau kepercayaan hanya dapat dikenakan pembatasan sebagaimana
diatur dengan undang-undang, dan perlu untuk melindungi
keamanan, ketertiban, kesehatan atau kesusilaan umum atau hak asasi
dan kebebasan orang lain,”.
Ayat (4) menyatakan: ”Para negara peserta kovenan ini berjanji
untuk dapat menghormati kebebasan orang tua (dimana dapat
diterapkan) para wali yang sah untuk memastikan bahwa pendidikan
agama dan budi pekerti anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka
sendiri,”.
Prisip kebebasan beragama di dalam dokumen-dokumen hak
asasi manusia tidaklah berdiri sendiri melainkan selalu dikaitkan
dengan kebebasan lainnya, yaitu kebebasan pikiran dan hati nurani.
Pada esensinya, kebebasan beragama atau berkeyakinan mengandung
paling sedikit delapan komponen, yaitu:
Pertama, kebebasan internal. Berdasarkan kebebasan internal
setiap orang mempunyai kebebasan berfikir, berkeyakinan dan
beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau
menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri termasuk
untuk berpindah agama atau kepercayaan. Kedua, kebebasan
eksternal. Setiap orang memiliki kebebasan secara individu atau di
dalam masyarakat, secara publik atau pribadi untuk memanifestasikan
agama atau kepercayaannya di dalam pengajaran, pengamalannya dan
peribadahannya. Ketiga, tidak ada paksaan (non-coercion). Tidak
seorangpun dapat menjadi subyek pemaksaan yang akan mengurangi
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kebebasannya untuk memiliki atau mengadopsi suatu agama atau
kepercayaan yang menjadi pilihannya. Keempat, tidak diskriminatif
(non-discrimination). Negara berkewajiban untuk menghormati dan
menjamin kebebasan beragama atau kepercayaan semua individu di
dalam wilayah kekuasaannya tanpa membedakan suku, warna kulit,
jenis kelamin, bahasa agama dan keyakinan, politik atau pendapat,
penduduk asli atau pendatang, asal-usul.
Kelima, hak orang tua dan wali. Negara berkewajiban
menghormati kebebasan orang tua dan wali yang sah untuk menjamin
bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anaknya sesuai dengan
keyakinannya sendiri. Keenam, kebebasan lembaga dan dan status
legal. Aspek yang vital dari kebebasan beragama atau berkeyakinan,
bagi komunitas keagamaan adalah untuk berorganisasi atau
berserikat sebagai komunitas. Oleh karena itu, komunitas keagamaan
mempunyai kebebasan dalam beragama atau berkeyakinan, termasuk
di dalamnya hak kemandirian di dalam pengaturan organisasinya.
Ketujuh, pembatasan yang diperbolehkan bagi kebebasan eksternal.
Kebebasan untuk memanifestasikan keagamaan atau keyakinan
sesorang hanya dapat dibatasi oleh undang-undang dan kepentingan
melindungi keselamatan dan ketertiban publik, kesehatan atau
kesusilaan umum atau hak-hak dasar orang lain. Kedelapan, nonderogability. Negara tidak boleh mengurangi kebebasan beragama
atau berkepercayaan dalam keadaan apapun.
Terkait dengan jaminan kebebasan beragama di Indonesia, UUD
1945 sudah cukup kuat menjamin setiap warga negara untuk memeluk
agama dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaanya. Pasal
29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Negara menjamin kemerdekaan
tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan
beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu”. Jaminan tersebut
juga dapat dilihat dari ketentuan pasal 28 E ayat (1) dan (2). Pada
pasal (1) menyatakan, “bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan
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beribadat menurut agamanya…”. Pada ayat (2) dinyatakan, “Setiap
orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan…”.
Jaminan kebebasan beragama ini diperkuat melalui UU No.
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 22 UU No. 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan; (1) Setiap
orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat
menurut agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Negara menjamin
kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan
untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ada
dua hal penting dalam ketentuan diatas, yaitu kebebasan beragama
dan berkepercayaan sebagai hak, dan adanya kewajiban negara untuk
menjamin terpenuhinya hak tersebut.
Ketentuan yang juga terkait dengan kebebasan beragama adalah
UU No. 1/PNPS/1965 Jo. UU No. 5/1969 tentang pencegahan dan/
atau penodaan agama. Pada penjelasan pasal 1 berbunyi:
Dengan kata-kata "Di Muka Umum" dimaksudkan apa
yang diartikan dengan kata itu dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana, Agama-agama yang dipeluk
oleh penduduk Indonesia ialah = Islam, Kristen, Katolik,
Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Confusius).
Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan
agama-agama di Indonesia. Karena 6 macam agama
ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh
penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat
jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2
Undang-undang Dasar juga mereka mendapat bantuanbantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh
pasal ini.
Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain misalnya:
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Yahudi, Zarazustrian, Shinto, Thaoism dilarang di
Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang
diberikan oleh pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan
adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang
terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan
lain.
Terhadap badan/ aliran kebatinan, Pemerintah berusaha
menyalurkan ke arah pandangan yang sehat dan ke arah
Ketuhanan Yang Maha Esa.
Tahun 2005 Indonesia meratifikasi International Covenant on
Civil and Political Rights (ICCPR) melalui UU No. 12 Tahun 2005
tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political
Rights (ICCPR). Kovenan menetapkan hak setiap orang atas kebebasan
berfikir, berkeyakinan dan beragama serta perlindungan atas hak-hak
tersebut (pasal 18); hak orang untuk mempunyai pendapat tanpa
campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan
pendapat (pasal 19); persamaan kedudukan semua orang di depan
hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama
tanpa diskriminasi (pasal 26); dan tindakan untuk melindungi
golongan etnis, agama atau bahasa minoritas yang mungkin ada di
negara pihak. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi negara untuk
tidak menjamin kebebasan beragama dan memberikan perlindungan
bagi para pemeluknya.
Pemaknaan terhadap kebebasan beragama di Indonesia harus
dimulai dari pengakuan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan
Yang Maha Esa dan beragama adalah bagian tak terpisahkan dari hak
asasi manusia yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Kebebasan
disini berarti bahwa keputusan beragama dan beribadah diletakkan
pada tingkat individu. Dengan ungkapan lain, agama merupakan
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persoalan individu dan bukan persoalan negara. Negara cukup
menjamin dan memfasilitasi agar warga negara dapat menjalankan
agama dan peribadatannya dengan nyaman dan aman, bukan
menetapkan mana ajaran agama atau bentuk peribadatan yang harus
dan tidak harus dilakukan oleh warga negara.
Demikian pula, negara sama sekali tidak berhak mengakui atau
tidak mengakui suatu agama, negara juga tidak berhak memutuskan
mana agama resmi dan tidak resmi, tidak berhak menentukan
mana agama induk dan mana agama sempalan. Negara pun tidak
berhak mengklaim kebenaran agama dari kelompok mayoritas
dan mengabaikan kelompok minoritas. Bahkan, negara juga tidak
berhak mendefinisikan apa itu agama. Penentuan agama atau
bukan hendaknya diserahkan sepenuhnya kepada penganut agama
bersangkutan. Bahkan, menurut Agus Salim, salah satu tokoh penting
the Founding Fathers Indonesia, Pancasila menjamin setiap warga
negara memeluk agama apapun, bahkan juga menjamin setiap warga
negara untuk memilih tidak beragama sekalipun.
F. Metodologi
Penyusunan hasil penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) tahap; yaitu:
(1) tahap pengumpulan data dan informasi yang meliputi subtahapan
identifikasi dan inventarisasi permasalahan tentang kedudukan Tim
Pakem dan pelaksanaan kebebasan beragama di Indonesia; (2) Tahap
analisis data; dan (3) Tahap penyusunan rekomendasi.
1.

Pengumpulan Data

Ada dua sumber data yang dipergunakan dalam penelitian
ini, yaitu data primer dan data sekunder.
Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara
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penelitian langsung ke lapangan melalui wawancara mendalam
(indepth interview) dengan berbagai pihak yang kompeten dan
terkait keberadaan Tim Pakem, dan pelaksanaan kebebasan
beragama di Indonesia. Pihak-pihak yang kompeten dan terkait
tersebut adalah:
a. Pemerintah Pusat: Kejaksaan Agung, Departmen Dalam
Negeri, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Departemen
Agama, Markas Besar ABRI, Badan Koordinasi Intelijen
Negara (BAKIN), dan Markas Besar POLRI
b. Pemerintah Daerah Jawa Barat: Kejaksaan Tinggi, Pemerintah
Daerah Jawa barat, Komando Daerah Militer atau Komando
Resort Militer, Kepolisian Daerah atau Kepolisian Wilayah,
Kantor Dinas di daerah : Kebudayaan dan Pariwisata, Agama,
Pendidikan dan Kebudayaan.
c. Kelompok Agama : Majelis Ulama Indonesia, PP Muhamadiyah,
PB NU.
d. Ahli : Prof. Drs. Soetandyo Wignyosoebroto, MPA (Guru
Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya/
Pendiri ILRC), Prof. Dr. Mohammad Zaidun (Dekan Fakultas
Hukum Universitas Airlangga), Ifdhal Kasim, SH (Ketua
Komnas HAM), Dr. Musdah Mulia (ICRP), Dr. Syafi’i
Anwar (International Center for Islam and Pluralism/ICIP
dan Mantan Independent Expert di Komisi HAM PBB), Dr.
Irmanputra Sidin (Pakar Konstitusi), Anas Saidi, MA (Peneliti
LIPI), dan Sylvana Maria Apituley (Komnas Perempuan).
e. Korban : Ahmadiyah dan Aliran Kepercayaan.
Sedangkan data sekunder merupakan data yang didapat
melalui penelusuran literatur buku-buku, berita, laporan

Pendahuluan

penelitian, regulasi dan kebijakan-kebjiakan yang terkait dengan
pengawasan aliran kepercayaan dan pelaksanaan kebebasan
beragama di Indonesia.
2.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang
kedudukan dan peran dari Tim Pakem serta berbagai kebijakan
terkait dengan pelaksanaan kebebasan beragama dan berkeyakinan,
penelitian ini didasarkan pada tiga kegiatan utama yaitu :
a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
		 Penelitian Kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan data
sekunder melalui penelusuran literatur, peraturan perundangundangan, kebijakan pemerintah dan informasi lain yang
relevan dengan penelitian.
b. Penelitian Lapangan (Field Research)
		 Penelitian lapangan bertujuan untuk mendapatkan data
primer melalui wawancara baik lisan maupun tertulis dengan
pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan wewenang Tim
Pakem.
c. Pertemuan Ahli (Expert Meeting)
		 Expert meeting merupakan pertemuan para ahli yang memahami
kontek permasalahan kebebasan beragama di Indonesia dan
kedudukan Tim Pakem. Pertemuan para ahli ini bertujuan
untuk melihat secara mendalam dan komprehensif jaminan
perlindungan terhadap kebebasan beragama di Indonesia dan
relevansinya Tim Pakem. Permasalahan tersebut akan dilihat
dari berbagai perspektif, baik hukum (formal dan Islam),
hak asasi manusia, budaya, dan politik. Diharapkan melalui
pertemuan ini dapat dirumuskan pokok pikiran tentang
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perlindungan kebebasan beragama dan implementasinya.
		 Pertemuan ahli diikuti oleh: Prof. Drs. Soetandyo
Wignyosoebroto, MPA (Guru Besar Fakultas Hukum
Universitas Airlangga Surabaya/Pendiri ILRC), Prof. Dr.
Muhamad Zaidun (Dekan Fakultas Hukum Universitas
Airlangga), Ifdhal Kasim, SH (Ketua Komnas HAM), Dr.
Musdah Mulia (ICRP), Dr. Syafi’i Anwar (International Center
for Islam and Pluralism/ICIP dan Mantan Independent Expert
di Komisi HAM PBB), Dr. Irmanputra Sidin (Pengamat
Konstitusi), Anas Saidi, MA (Peneliti LIPI), dan Sylvana Maria
Apituley (Komnas Perempuan).
3.

Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridisnormatif. Selain itu, peneliti juga akan menggunakan pendekatan
yuridis empiris. Kedua metode pendekatan ini digunakan untuk
mengetahui bagaimana ketentuan mengenai kebebasan bergama
diatur dan pengawasan terhadap agama dan aliran kepercayaan
dilakukan serta pelaksanaan dari ketentuan tersebut.
4.

Penyusunan Rekomendasi

Tahap akhir dari penelitian adalah penyusunan rekomendasi.
Rekomendasi disusun berdasarkan hasil analisis terhadap data
yang diperoleh, baik data primer maupun sekunder.
G. Pelaksanaan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan selama 4 (bulan). Penelitian

Pendahuluan

dilaksanakan di Jakarta dan Kuningan, Jawa Barat. Adapun pemilihan
pada dua daerah tersebut adalah karena Jakarta merupakan sentral
dari seluruh kebijakan terkait dengan pengawasan aliran kepercayaan
dan pelaksanaan kebebasan beragama. Sedangkan Kuningan Jawa
Barat diambil, karena di daerah ini terdapat cukup banyak kasuskasus aliran kepercayaan maupun agama yang yang dianggap sesat.
Bahkan di daerah ini terjadi konflik antar masyarakat yang timbul
akibat adanya kebijakan Tim Pakem.
H. Sistematika Laporan
Peneliti akan menguraikan materi penelitian dengan sistematika
sebagai berikut:
a. Bab I Pendahuluan yang akan menguraikan tentang latar
belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,
ruang lingkup penelitian, kerangka teori dan konsep, metode
penelitian, pelaksanaan penelitian, dan sistematika penulisan.
b. Bab II Tim Pakem dan pengawasan terhadap agama dan
kepercayaan yang akan menguarikan tentang kontek historis
dan sosial politik pembentukan Tim Pakem, landasan hukum
pembentukan Tim Pakem, pola kerja Tim Pakem, beberapa
aliran agama dan kepercayaan yang pernah disesatkan.
c. Bab III Tim Pakem dan upaya perlindungan kebebasan
beragama dan berkepercayaan yang akan menguraikan tentang
paradigma dalam pembentukan Tim Pakem, konstitusionalitas
pembentukan Tim Pakem, problem pengawasan beragama
dan berkepercayaan, problem keputusan Tim Pakem, dampak
rekomendasi Tim Pakem bagi perlindungan hak-hak warga.
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d. Bab IV Penutup akan menyimpulkan hasil penelitian dan
mengajukan rekomendasi yang relevan sesuai permasalahan
yang telah diuraikan.

25

BAB II
TIM PAKEM DAN PENGAWASAN
TERHADAP AGAMA DAN ALIRAN KEPERCAYAAN
A. Konteks Historis dan Sosial Politik Tim Pakem
Kontek historis pembentukan Tim Pakem/Tim Pakem dimulai
pada 1952. Awal tahun 1952, Departemen Agama (Depag) membuat
definisi minimum tentang agama yaitu memuat unsur-unsur adanya
nabi, adanya kitab suci, dan adanya pengakuan internasional. Definisi
minimum tentang agama tersebut membawa konsekuensi terhadap
aliran kebatinan/kepercayaan bukan sebagai “ekspresi religius”
yang sah. Karena menurut aliran kepercayaan/kebatinan, Tuhan itu
ada di dalam hati setiap manusia dan tidak mempunyai perantara
baik melalui nabi ataupun kitab sucinya. Definisi ini memperoleh
perlawanan dari agama Hindu Bali, dan akhirnya dicabut15.
Selanjutnya Departemen Agama (Depag)
melaporkan
adanya 360 (tiga ratus enam puluh) agama baru dan kebatinan/
Niels Mulders, Kebatinan Dan Hidup Sehari-Hari Orang Jawa (Kelangsungan
Dan Perubahan Kulturil), ( Jakarta: Gramedia , 1983), hlm. 5.
15
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kepercayaan pada 1953. Atas dasar laporan Depag inilah maka
dibentuk Pakem (Pengawasan Aliran Kepercayaan di Masyarakat).
Di mana pada awalnya fungsi Pakem pada saat itu adalah mengawasi
agama-agama baru, kelompok kebatinan/kepercayaan dan kegiatankegiatan mereka. Sebenarnya pengawasan terhadap aliran kebatinan/
kepercayaan sudah ada sejak masa kolonial, tetapi tujuannya pada
waktu itu adalah untuk meredam pemberontakan yang dilakukan
oleh para petani16.
Hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 1955 menunjukan ada
ketegangan antara aliran kepercayaan dan Islam terutama di basis-basis
tempat aliran kepercayaan/kebatinan berada. Secara nasional, partaipartai Islam memperoleh kurang dari 45 % dari suara yang masuk17.
Bahkan di Jawa Tengah, partai-partai Islam hanya memperoleh suara
30,3 %, sementara di Jogjakarta partai-partai Islam memperoleh suara
24,5 %18.
Mulder mencatat bahwa atas anjuran ’Perdana Menteri’ Pakem
dialihkan menjadi suatu badan dibawah Kementrian Kehakiman.
Catatan Mulder sebenarnya tidak jelas karena siapa yang dimaksud
dengan ‘Perdana Menteri ‘. Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959,
demokrasi terpimpin-lah yang muncul menggantikan demokrasi
liberal di mana tidak ada lagi sistem pemerintahan parlementer yang
dipimpin oleh seorang Perdana Menteri.
Akan tetapi dengan kemunculan Undang-Undang (UU)
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia
No.15/1961, di mana ada pasal (pasal 2 ayat (3)) yang memberikan
tugas kepada Kejaksaan untuk mengawasi aliran kepercayaan/
kebatinan yang membahayakan masyarakat dan negara, semakin
Ibid.
Ahmad Syafii Ma’arif, Islam Dan Pancasila Sebagai Dasar Negara (Studi Perdebatan Di Dalam Konstituante), ( Jakarta: LP3ES, 2006), hlm. 126.
18
Op.Cit
16
17
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memperjelas keberadaan Pakem di institusi penegak hukum ini. UU
No.15/1961 merupakan produk hukum yang menegaskan tugas
kejaksaan untuk mengawasi aliran kepercayaan/kebatinan, dan
ini sekaligus menarik institusi Pakem berada di bawak Kejaksaan
yang sebelumnya 1961 berada di bawah Depag. UU No.15/1961
menambah tugas kejaksaan disamping untuk melakukan penuntutan
atas suatu perkara pidana di pengadilan, juga melakukan pengawasan
aliran kepercayaan/kebatinan yang membahayakan masyarakat dan
negara. Suatu hal yang tidak lazim ketika kejaksaan dibebani tugas
non-penuntutan seperti mengawasi aliran kepercayaan/kebatinan
tersebut sebelum terbitnya UU Kejaksaan No.15/1961.
Konsideran UU No.15/1961 menempatkan kejaksaan sebagai
alat negara dalam penegakan hukum untuk menyelesaikan revolusi.
Inilah yang menjadikan Kejaksaan terbebani untuk mengamankan
revolusi, sehingga hal-hal yang mempunyai potensi “mengganggu”
atau melanggar revolusi maka Kejaksaan mempunyai tugas untuk
melakukan penegakan hukum. Dan UU No.15/1961 menafsirkan
penegakan hukum untuk pengamanan revolusi tidak hanya
penuntutan tetapi juga pengawasan terhadap aliran kepercayaan/
kebatinan yang membahayakan masyarakat dan negara.
Terdapat faktor pertarungan politik antara Kejaksaan
dengan Kepolisian dalam berbagai hal yaitu masalah kesejahteraan
dan perebutan wewenang melakukan penyelidikan pendahuluan
(preliminary investigation). Pada Tahun 1956 Menteri Kehakiman
pada waktu itu menyetujui kenaikan gaji Jaksa, dan ini menimbulkan
ketegangan hubungan Jaksa dan Polisi. Tetapi polisilah yang
memenangkan pertarungan untuk memperebutkan wewenang
melakukan penyelidikan pendahuluan. Pertarungan Kejaksaan
dan Kepolisian semakin memuncak ketika pada 1959 pasca dekrit
Presiden Sukarno untuk kembali ke UUD 1945, di mana Jaksa Agung
pada waktu itu meminta dan memperoleh kekuasaan istimewa dari
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Kabinet yang dipimpin oleh Presiden Sukarno untuk memerintah
pejabat polisi, termasuk juga polisi militer dalam pengusutan
kejahatan. Selama pertarungan tersebut, Jaksa mendirikan strukturstruktur yang berdasarkan tolak ukur seperti stabilitas sosial19.
Pembentukan Tim Pakem di bawah Kejaksaan diduga
merupakan hasil dari pertarungan antara polisi dan jaksa. Ketika
kejaksaan kehilangan wewenangnya untuk melakukan penyelidikan
pendahuluan, maka kejaksaan membentuk Tim Pakem dengan dalih
untuk stabilitas sosial. Tugas kejaksaan sebagai alat negara untuk
mengamankan revolusi, dan dalil pembentukan Tim Pakem untuk
stabilitas sosial menjadi nyata dalam konteks untuk mengamankan
revolusi.
Kelahiran UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan
Penodaan dan atau Penyalahgunaan Agama tidak bisa dilepaskan dari
perkembangan aliran kepercayaan/kebatinan. Untuk mencegah anarki
keagamaan, menurut Mulder, Presiden Sukarno mengamanatkan
hanya enam agama yang dianggap resmi dan legal yaitu Islam,
Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Mengacu kepada
penjelasan pasal 1 UU No.1/PNPS/1965 memang menyebutkan
enam agama tersebut, meskipun penjelasan tersebut menggunakan
istilah agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia, dan
tidak ada perkataan “agama-agama resmi” secara eksplisit. Tetapi
penjelasan pasal 1 UU No.1/PNPS/1965 tetap membatasi agamaagama lain selain enam agama tersebut, karena agama-agama lain
tersebut tidak boleh bertentangan dengan UU No.1/PNPS/1965
atau aturan hukum lainnya.
Hal itu sangat sulit karena pasal 1 UU No1/PNPS/1965
sendiri melarang penafisiran atau kegiatan-kegiatan keagamaan yang
menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama (mainstream). Artinya,
Daniel S. Lev, Hukum Dan Politik Di Indonesia (Kesinambungan Dan Perubahan), ( Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 137-145.
19

Tim Pakem dan Pengawasan terhadap Agama dan Aliran Kepercayaan

penafsiran atau kegiatan keagamaan yang bertentangan dengan
mainstream adalah tindak pidana.
Penetapan Presiden (Penpres) No.1/PNPS/1965 ditingkatkan
statusnya menjadi undang-Undang (UU) oleh UU No.5/1969.
Penpres No.1/PNPS/1965 sendiri merupakan produk dari demokrasi
terpimpin. Istilah demokrasi terpimpin bisa dilihat dari konsideran
UU No.1/PNPS/1965 yang menjelaskan di butir a dan b bahwa
dalam rangka pengamanan negara dan masyarakat, cita-cita revolusi
nasional dan pembangunan nasional semesta menuju kemasyarakatan
adil dan makmur, perlu mengadakan peraturan untuk mencegah
penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Di sini sangat jelas bahwa
pengaman revolusi merupakan justifikasi untuk dikeluarkannya
Penpres No.1/PNPS/1965.
Moh. Mahfud MD mengakui Presiden Sukarno (ketika
itu) di masa demokrasi terpimpin sering mengeluarkan Penpres,
satu produk hukum yang materinya disejajarkan dengan Undangundang. Moh. Mahfud MD memaknai demokrasi terpimpin seperti
yang dituangkan di dalam Tap MPRS No.VIII/MPRS/1965, yaitu
mengandung ketentuan tentang mekanisme pengambil putusan
berdasarkan “musyawarah untuk mufakat” dengan konsekuensi
bahwa jika sampai tahap tertentu mufakat bulat tidak dapat dicapai
maka keputusan tentang masalah yang dimusyawarahkan itu
diserahkan kepada pimpinan untuk menentukannya. Konsep inilah
yang menurut Sukarno merupakan demokrasi kekeluargaan yang
lebih sesuai dengan budaya bangsa Indonesia20.
Feodalisme sangat kental mendominasi setiap keputusan di
dalam demokrasi terpimpin, seperti yang dikatakan oleh A. Syafii
Maarif:
Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, ( Jakarta: LP3ES, 1998), hlm.
30-31.
20
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Demokrasi kekeluargaan yang dia (Sukarno)
maksudkan adalah demokrasi yang mendasarkan sistem
pemerintahannya kepada musyawarah dan mufakat
dengan pimpinan dan kekuasaan sentralnya seorang
“sesepuh”, seorang tetua yang tidak mendiktatori tetapi
memimpin, mengayomi. Siapa yang dia maksudkan
dengan tema-tema atau “tetua” pada waktu itu adalah
dirinya sendiri21.
Konfigurasi politik sangat menentukan karakter produk
hukum. Suatu konfigurasi politik otoriter juga mempengaruhi produk
hukumnya otoriter, sementara konfigurasi politik yang demokratis
maka produk hukumnya akan responsif. Pada masa demokrasi
terpimpin konfigurasi politiknya adalah otoriter, sentralistik,
dan terpusat di tangan Presiden Sukarno. Hal itu bisa dilihat dari
bekerjanya pilar-pilar demokrasi di mana kehidupan kepartaian dan
legislatif adalah lemah, sebaliknya Presiden sebagai kepala eksekutif
sangat kuat, dan kebebasan pers tidak ada22.
Pasca tragedi 1965, aliran kepercayaan/kebatinan sering
dikaitkan dengan tragedi 1965. Di sinilah peran Tim Pakem untuk
melakukan pengawasan terhadap para pengikut aliran kepercayaan/
kebatinan. Akibat stigmatisasi dan hubungannya dengan tragedi
1965, maka terjadi eksodus besar-besar kepindahan pengikut aliran
kepercayaan/kebatinan ke agama-agama ”resmi” lainnya23.
Aliran kebatinan perjalanan merupakan contoh bagaimana
negara melakukan stigmatisasi terlibat tragedi 1965, di mana di
beberapa daerah di Jawa Barat seperti di Kabupaten Majalengka
Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat melalui Pakem mengeluarkan
21
22
23

Id.
Id. at 111
Supra Niels Mulder at 8-10
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surat keputusan No.02/Kep/PAKEM/1970 tentang pelarangan/
pembubaran Aliran Kebatinan Perjalanan. Di Kabupaten Sumedang
Kejari setempat juga melarang dan membubarkan Aliran Perjalanan
Kebatinan, yang menurut Kejari Kabupaten Sumedang bahwa
Aliran Kebatinan Perjalanan di Kabupaten Sumedang merupakan
penjelmaan dari partai yang dilarang oleh Pemerintah, serta
pengikutnya berasal dari pemeluk agama Islam yang telah keluar dari
Islam. Lebih jauh Kejari Kabupaten Sumedang mengatakan Aliran
Kebatinan Perjalanan jelas-jelas di dalam melakukan ibadahnya telah
menyimpang dari ajaran agama Islam, sehingga telah menimbulkan
keresahan di kalangan umat beragama pada umumnya dan umat
Islam pada khususnya. Pelarangan dan pembubaran organisasi Aliran
Kebatinan Perjalanan juga dilakukan oleh Pakem di Kabupaten
Subang24.
Direktorat Sosial dan Politik (Sospol) Departemen Dalam
Negeri (Depdagri) pernah mengirimkan surat kepada Aliran Kebatinan
Perjalanan pada Oktober 1992, yang pada intinya memberitahukan
kepada Aliran Kebatinan Perjalanan bahwa ada surat keputusan
pelarangan dan pembubaran organisasi Aliran Kebatinan Perjalanan
No.SK-23/PAKEM/1967 23 Mei 196725.
Kejaksaan Agung (Kejagung) juga mengeluarkan SK No
Kep-129/JA/12/1976 tentang pelarangan Ajaran-Ajaran SiswaSiswa Alkitab/Saksi-Saksi Yehova 7 Desember 1976. Yang kemudian
telah dicabut oleh Kejaksaan Agung dengan SK No. Kep-125/A/
JA/06/2001 karena SK pelarangan tersebut sudah tidak sesuai lagi
dengan prinsip-prinsip demokrasi dan juga tidak efektif lagi.Tidak
ada kejelasan, apakah pelarangan Ajaran Siswa-Siswi Alkitab/
Saksi-Saksi Yehova merupakan hasil rekomendasi Pakem. Namun
Engkus Ruswana, “Kasus-Kasus Pelanggaran Hukum Dan HAM Yang Dialami
Masyarakat Adat/Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”, Makalah Seminar Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum hal 11-12 (2008)
25
Id.
24
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demikian, sampai sekarang masih ada diskriminasi terhadap pengikut
Saksi-Saksi Yehova khususnya di dalam bidang pendidikan26.
TAP MPR No.II/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan
Negara (GBHN) menegaskan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa bukan agama, dan pembinaannya tidak mengarah
kepada agama baru. Respon negara atas status aliran kepercayaan/
kebatinan yang menempatkan mereka di luar agama membawa
konsekuensi Departemen Agama tidak lagi melakukan pembinaan
dan pengawasan aliran kebatinan/kepercayaan tersebut. Pemerintah
melakukan pembinaan terhadap aliran kepercayaan/kebatinan
di mana pada awalnya di lingkungan Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan (Depdikbud) dibentuk Direktorat Pembinaan
Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dibawah
pimpinan Direktorat Jenderal Kebudayaan sesuai dengan Keputusan
Presiden (Kepres) No.40/1978. Kemudian pemerintah mengeluarkan
Kepres No.21/2003 di mana Direktorat Pembinaan Penghayat
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa berada di lingkungan
tugas Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, dibawah pimpinan
Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film.
Kemudian Kejagung mengeluarkan surat keputusan No Kep108/J.A/5/1984 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Aliran
Kepercayaan Masyarakat. Adapun latar belakang pembentukan Tim
Pakem tersebut menurut konsideran SK Kejagung itu adalah untuk
pembinaan dan pengawasan aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa, dengan tujuan adalah :
a. Agar kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak
mengarah kepada pembentukan agama baru;
b. Dapat mengambil langkah-langkah atau tindakan terhadap
aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan
26
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masyarakat dan negara ;
c. Pelaksanaan aliran kepercayaan benar-benar sesuai dengan
dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusian
yang adil dan beradab.
Sebelum Kejagung mengeluarkan SK tentang Tim Pakem, pada
periode 1971 s/d 1983 tercatat Kejagung telah melakukan pelarangan
terhadap enam aliran kepercayaan/kebatinan dan juga sekte di dalam
agama-agama resmi, yaitu :
a. Aliran Darul Hadist, Islam Jemaah, JPID Jappenas DII
organisasi yang bersifat/berjaran serupa;
b. Aliran Kepercayaan Manunggal;
c. Agama Budha Jawi Wisnu;
d. Ajaran Agama Jawa Sanyoto;
e. Saksi Yehova;
f. Ajaran yang dikembangkan oleh Abdul Rahman dan
pengikutnya (Aliran Inkarsunnah) dan larangan beredarnya
buku tulisan tangan karangan Moch. Icham Sutarto27
Kejagung sendiri membenarkan telah melakukan pelarangan
terhadap Saksi Yehova, walaupun SK pelarangan Saksi Yehova
tersebut telah dicabut oleh Kejagung pada 200128. Mekanisme
pelarangan Kejagung atas aliran kepercayaan/kebatinan dan sekte di
dalam agama ”resmi” tersebut tidak melalui Tim Pakem.
Hal yang aneh ketika di dalam Tim Pakem yang ada di daerah
Jamintel Kejagung, “Jaminan Perlindungan Hukum Dan HAM Untuk Kebebasan Beragama Dan Beribadah Menurut Agama Dan Kepercayaannya”, makalah
seminar Watimpres Bidang Hukum hal 8 (2008) dan wawancara dengan Kejagung.
28
Wawancara dengan Kejagung Bidang Sospol dan Pakem
27
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seperti di Subang, Majalengka dan Sumedang telah bekerja bahkan
mengeluarkan SK pelarangan dan pembekuan Aliran Kebatinan
Perjalanan. Pasca peristiwa tragedi 1965, Tim Pakem melakukan
pengawasan terhadap aktivitas aliran kepercayaan/kebatinan.
Indikasi Tim Pakem bekerja pasca tragedi 1965 terlihat dari surat
Dirjen Sospol Departemen Dalam Negeri kepada Aliran Kebatinan
Perjalanan yang menyatakan bahwa aliran kebatinan tersebut telah
dilarang dan dibekukan melalui SK Tim Pakem.
Kejaksaan Agung memformalkan Tim Pakem dengan
mengeluarkan SK No. Kep-004/J.A/01/1994 tentang Pembentukan
Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan, yang kemudian
mencabut SK Kejagung RI Nomor Kep-108/J.A/5/1984. Kejagung
melihat adanya perkembangan dan meningkatnya kehidupan
beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Esa, yang menjadi
latar belakang pembentukan SK No.Kep-004/J.A/01/J.A/01/1994.
Pada 1991 Pemerintah dan DPR membuat UU Kejaksaan
No.5/1991 sebagai revisi atas UU Kejaksaan No.15/1961. Pasal 27
ayat (3) UU Kejaksaan No.5/1991 memperluas tugas Kejaksaan
yaitu tidak hanya penuntutan kasus-kasus pidana, tetapi juga di dalam
bidang ketertiban dan ketentraman umum Kejaksaan mempunyai
tugas antara lain :
a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan
negara dan masyarakat;
e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama;
f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
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Undang-Undang Kejaksaan No.5/1991 memberikan wewenang
yang luas kepada Kejaksaan tidak hanya di bidang pidana tetapi juga
bidang perdata dan ketertiban dan ketentraman umum. Salah satu
tugas kejaksaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum adalah
pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan negara
dan masyarakat.
Jika dibandingkan dengan UU Kejaksaan No,15/1961, UU
Kejaksaan No.5/1991 tetap mempertahankan pasal soal pengawasan
aliran kepercayaan yang dapat membahayakan negara dan masyarakat.
Tetapi UU Kejaksaan No.5/1991 menambahkan tugas di bidang
ketertiban umum dan ketentraman, diantaranya adalah pengawasan
aliran kepercayaan yang dapat membahayakan negara dan masyarakat,
dan untuk pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.
UU Kejaksaan No. 5/1991 dijadikan referensi SK Kejagung
untuk pembentukan Tim Pakem No. Skep-004/J.A/01/1994,
disamping UU No.1/PNPS/1965, dan UU No.2/PNPS/1962
tentang Larangan Organisasi-Organisasi yang Tidak Sesuai dengan
Kepribadian Bangsa.
Pasca reformasi 1998, pemerintah dan DPR kembali
melakukan revisi terhadap UU No.5/1991. Akan tetapi UU
Kejaksaan No.16/2004 khususnya pasal 30 ayat (3) huruf d dan
e tetap mempertahankan tugas Kejaksaan di bidang ketertiban
dan ketentraman umum, diantaranya adalah pengawasan aliran
kepercayaan yang dapat membahayakan negara dan masyarakat,
dan pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Di
sini terlihat kejaksaan masih melihat aliran kepercayaan/kebatinan
merupakan potensi yang membahayakan masyarakat dan negara,
khususnya untuk pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan
agama. Jadi kebijakan pemerintahan pasca reformasi terhadap aliran
kepercayaan adalah sama dengan orde baru dan orde lama.
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Pasca pembentukan UU Kejaksaan No.16/2004, Tim Pakem
semakin menunjukan eksistensinya terutama di daerah seperti di
Kuningan Jawa Barat, Medan Sumatera Utara dan Padang Sumatera
Barat. Kerja Tim Pakem terlihat terutama di dalam kasus Ahmadiyah.
Di mana hasil rapat Tim Pakem Pusat pada 16 April 2008 berkaitan
dengan kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia ( JAI) menyatakan
beberapa hal, yaitu :
a. Hasil pemantauan Tim Pakem selama tiga bulan, ternyata JAI
tidak melaksanakan 12 butir penjelasan JAI 14 Januari 2008
secara konsisten dan bertangungjawab;
b. Tim Pakem berpendapat bahwa JAI telah melakukan kegiatan
dan penafsiran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran
Islam yang dianut di Indonesia, dan menimbulkan keresahan
dan pertentangan di masyarakat sehingga mengganggu
ketertiban dan ketentraman umum;
c. Tim Pakem merekomendasikan agar JAI diperintahkan dan
diberi peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya
di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa
Agung, dan Menteri Dalam Negeri, sesuai dengan UU No.1/
PNPS/1965;
d. Tim Pakem menghimbau kepada para pemuka/tokoh
agama beserta organisasi kemasyarakatan dan semua lapisan
masyarakat menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat
dengan menghormati proses penyelesaian JAI.
Kemudian rekomendasi Tim Pakem atas JAI ditindaklanjuti
dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yaitu Menteri
Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri No.3/2008,No.
Kep-033/A/JA/6/2008, No 199/2008 tentang Peringatan dan
Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan atau Anggota Pengurus
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JAI dan Warga Masyarakat. Kemudian SKB 3 menteri tersebut
ditindaklanjuti secara teknis dengan Surat Edaran Bersama (SEB)
Sekertaris Jenderal Departemen Agama, Jaksa Agung Muda Intelejen,
dan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen
Dalam Negeri No.SE/SJ/1322/2008, No.SE/B-1065/D/08/2008
dan No.SE/119/921.D.III/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan
keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam
Negeri RI. Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan
sesat JAI pada bulan Juli 2005 ketika MUI mengadakan kongres.
Di SEB tersebut Tim Pakem mempunyai tugas untuk memantau
pelaksaan SKB tersebut.
Sementara di tingkat lokal, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati)
Sumatera Utara (Sumut) telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK)
No.Kep-07/0.02/Dsb.1/02/1994 tentang pelarangan kegiatan dalam
bentuk dan cara apapun dari Aliran/Ajaran Ahmadiyah Qodiyan di
seluruh Provinsi Sumatera Utara pada 12 Februari 1994. SK Kepala
Kajati Sumut tersebut berdasarkan atas hasil rapat koordinasi Pakem
Tingkat I Sumut masing-masing pada 18 September 1993 dan 15
Januari 1994 di Kajati Sumut. Juga fatwa MUI Sumut No.356/
MUI/SU/VII/1984 pada 16 Juli 1984 yang merekomendasikan
agar Ahmadiyah Qadian ( JAI) dilarang berkembang di Sumut.
Kemudian juga hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MUI pada 4
Agustus 1984 menegaskan bahwa aliran/ajaran Ahmadiyah Qadian
adalah bertentangan dengan aqidah agama Islam dan menimbulkan
keresahan masyarakat. Rekomendasi Tim Pakem dan fatwa MUI
Sumut serta Rakernas MUI mempunyai pengaruh kuat terhadap
SK Kepala Kajati Sumut, ketika ketiganya dijadikan referensi atau
bahan pertimbangan untuk melarang kegiatan Ahmadiyah Qadian
di Sumut.
Jaksa Agung mengeluarkan SK No. Kep-116/J.A/11/2007 9
Nopember 2007 tentang Pelarangan Aliran dan Ajaran Al Qiyadah
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Al Islamiyah. Juga memerintahkan kepada jajaran Kejaksaan RI dan
Tim Pakem di seluruh Indonesia untuk melakukan pengawasan
terhadap kegiatan Al-Qiyadah Al Islamiyah tersebut, dan melakukan
tindakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
apabila SK pelarangan ini tidak diindahkan. Sebelum Jaksa Agung
mengeluarkan SK pelarangan Al Qiyadah Al Islamiyah, MUI pada 3
Oktober 2007 mengeluarkan fatwa sesatnya Al Qiyadah Al Islamiyah
No. 04/2007. Kemudian hasil rakor Pakem Pusat 7 Nopember 2007
merekomendasikan pelarangan Al Qiyadah Al Islamiyah.
Sebenarnya, Tim Pakem Tingkat I Provinsi Sumatera Barat
dan MUI Sumatera Barat lebih dulu mengeluarkan rekomendasi dan
fatwa sesatnya dan larangan Al Qiyadah Al Islamiyah masing-masing
pada 5 Oktober 2007 dan 24 September 2007. Tim Pakem Tingkat
I Provinsi Sumatera Barat secara tegas menyatakan ajaran Al Qiyadah
Al Islamiyah adalah ajaran sesat dan menyesatkan dan telah keluar
dari ajaran Islam. Rekomendasi Tim Pakem tersebut persis sama
dengan fatwa MUI Sumatera Barat. Bahkan pihak Kepolisian Daerah
(Polda) Sumatera Barat menindaklanjuti rekomendasi Tim Pakem
dan MUI tersebut dengan melakukan kriminalisasi terhadap pengikut
Al Qiyadah Al Islamiyah atas tuduhan melakukan penodaan agama
yang dituduh melanggar pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP). Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Tinggi
Sumatera Barat telah memutuskan Dedi Priyadi dan Gery Yudistira,
para pengikut Al Qiyadah Al Islamiyah, terbukti melanggar pasal 156
a KUHP karena melakukan penyebaran ajaran yang bertentangan
dengan pokok-pokok ajaran Agama Islam.
Sementara itu di Kabupaten Kuningan Jawa Barat, pada 3
Nopember 2002 Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah), Pimpinan
DPRD, MUI dan Pimpinan Pondok Pesantren mengeluarkan Surat
Keputusan Bersama (SKB) Pelarangan Aliran/Ajaran JAI di Wilayah
Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Hasil rapat Tim Pakem Kabupaten
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Kuningan pada 30 Oktober 2002 sampai dengan 2 Nopember 2002,
dan juga rapat Muspida serta Pimpinan Pondok Pesantren dan
Organisasi Masa Islam pada 14 September 2002. dijadikan referensi
untuk memutuskan melarang JAI di Kabupaten Kuningan.
SKB tersebut juga memerintahkan Tim Pakem Kabupaten
Kuningan untuk melaksanakan pengawasan akibat dikeluarkannya
SKB itu. Pasca SKB tersebut, Tim Pakem mengeluarkan 3 surat
yang masing-masing ditujukan kepada Kepolisian Resort (Polres)
Kuningan, Depag Kuningan, Camat Kecamatan Jalaksana dan Kantor
Catatan Sipil Kab. Kuningan, adalah sebagai berikut :
1. Tim Pakem Kabupaten Kuningan mengeluarkan Surat No.
B.938/0.2.22/Dep.B/12/2002 yang ditujukan kepada Camat
Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan yang berisi
pemberitahuan penertiban/penurunan atribut Ahmadiyah
di Desa Manis Lor Kec. Jalaksana Kab. Kuningan pada 4
Desember 2002.
2. Tim Pakem Kabupaten Kuningan juga mengirimkan surat
No.B-466/0.2.22/Dsp.5/12/2002 kepada Kepala Polres
Kuningan agar segera melakukan penyelidikan tindak pidana
umum terhadap Uztad, Pengurus, dan Pegawai Negeri Sipil
(PNS) yang menganut ajaran Ahmadiyah sebagaimana diatur
di dalam pasal 156 a KUHP.
3. Tim Pakem Kabupaten Kuningan mengeluarkan surat No.
B-462/02.22/Dsp.5/12/2002 kepada Camat Jalaksana
perihal agar Camat Jalaksana tidak menerbitkan Kartu Tanda
Penduduk (KTP) terhadap anggota JAI cabang Manis Lor;
4. Tim Pakem Kabupaten Kuningan mengeluarkan surat
No.B-461/0.2.22/Dsp.5/12/2002 ditujukan kepada Kepala
Kantor Departemen Agama Kabupaten Kuningan perihal
pihak Kantor Depag Kabupaten Kuningan e.q KUA untuk
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menolak mencatat perkawinan terhadap penganut JAI cabang
Manis Lor.
Tidak semua Surat Tim Pakem Kabupaten Kuningan
ditindaklanjuti oleh instansi terkait, hanya surat Tim Pakem Kabupaten
Kuningan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Depag Kabupaten
Kuningan untuk menolak mencatat perkawinan terhadap penganut
JAI di Manis Lor. Akibatnya, terdapat lebih dari 150 pasangan yang
tidak bisa dicatat pernikahannya di KUA Manis Lor29.
Bupati Kuningan, Kepala Kejaksaan Kuningan dan
Kepala Kantor Departemen Agama mengeluarkan SKB bersama
kedua No.451.7/KEP.58-Pem.Um/2004, No.Kep.857/0.2.22/
Dsp.5/12/2004, No. Kd.10.08/6/ST.03/1471/2004 perihal
pelarangan kegiatan ajaran Ahmadiyah di wilayah Kab. Kuningan.
Tidak ada kejelasan informasi kenapa SKB ke dua tersebut sampai
diterbitkan. Namun demikian, pasal 2 SKB kedua tersebut
memerintahkan Tim Pakem dan Kominda serta instansi terkait
untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan SKB kedua
tersebut.
Aliran kepercayaan/kebatinan menunjukan perkembangan
pesat terutama setelah masa reformasi di mana menurut Departemen
Pariwisata terdapat 245 organisasi kepercayaan di tingkat nasional,
dan 954 di tingkat lokal, dengan jumlah pengikutnya 9.976.72030.
Sementara menurut organisasi aliran kepercayaan, jumlah pengikut
aliran kepercayaan lebih dari 10 juta orang31. Ini berarti jika
diasumsikan jumlah pendudukan Indonesia adalah 200 juta, maka
5% penduduk Indonesia adalah para pengikut aliran kepercayaan.
29
30
31

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, ada beberapa hal yang

Wawancara dengan warga Ahmadiyah Manis Lor Kuningan
Wawancara dengan Departemen Pariwisata dan Kebudayaan RI
Wawancara dengan DPP Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPH)
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bisa diduga menjadi penjelasan konteks historis, sosial dan politik
keberadaan Tim Pakem yaitu :
1. Pada periode 1953-1961 Tim Pakem berada di bawah Depag,
dan ekspansi aliran kepercayaan/kebatinan khususnya di Pulau
Jawa sangat kuat yang dapat mengancam agama-agama ”resmi”
negara. Depag sendiri mencatat ada 360 aliran kepercayaan/
kebatinan di Indonesia. Persiapan menjelang dan pasca Pemilu
1955 diduga merupakan latar belakang kebutuhan eksistensi
Tim Pakem. Latar belakang sosial dan politik itulah yang
dijadikan alasan pembentukan Tim Pakem;
2. Pada periode 1961-1975 Tim Pakem dipindahkan ke Kejaksaan
setelah keluarnya UU No.15/1961 tentang Kejaksaan. Pasal 2
ayat (3) UU Kejaksaan tersebut menugaskan kejaksaan untuk
mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan
masyarakat dan negara. Pada periode ini terjadi pertarungan
politik untuk memperebutkan kekuasaan antara golongan
nasionalisme, komunis dan agama. Tragedi 1965 mewariskan
stigma terhadap aliran kepercayaan/kebatinan atas tuduhan
merupakan bagian dari komunis. Padahal tuduhan tersebut
tidak ada bukti/fakta nyata. Bahkan sebaliknya Aliran
Kebatinan Perjalanan dilarang dan dibekukan oleh Tim Pakem
pasca tragedi 1965, kemudian pelarangan dan pembekuan
tersebut diikuti Tim Pakem di beberapa daerah seperti di
Majalengka, Sumedang dan Subang Jawa Barat;
3. Pada periode 1975-1984 Tim Pakem diformalkan melalui SK
Jaksa Agung pada 1984 begitu juga di daerah dibentuk Tim
Pakem dari tingkat provinsi sampai dengan kabupaten. Pada
periode ini, pemerintah merespon permasalahan status aliran
kepercayaan apakah agama atau bukan dengan mengeluarkan
TAP MPR No.II/1975 yang menegaskan kepercayaan terhadap
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Tuhan Yang Maha Esa bukan agama, dan pembinaannya tidak
ditujukan untuk membentuk agama baru. Ini membawa
konsekuensi, Depag tidak lagi melakukan pembinaan aliran
kepercayaan/kebatinan, melainkan diserahkan kepada
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Yang akhirnya
melalui kebijakan baru, pemerintah menyerahkan pembinaan
aliran kepercayaan kepada Departemen Pariwisata dan
Kebudayaan;
4. Pada periode 1984-1991 Pemerintah dan DPR membuat UU
Kejaksaan No.5/1991, di mana UU Kejaksaan No.5/1991
memperluas wewenang kejaksaan tidak hanya sebagai penuntut,
dan melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat, tetapi
juga tugas di bidang ketertiban dan ketentraman umum salah
satu tugas kejaksaan adalah mengawasi aliran kepercayaan yang
dapat membahayakan masyarakat dan negara, serta mencegah
penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Pada periode ini,
rejim orde baru membutuhkan Tim Pakem sesuai dengan
watak rejim tersebut yang otoriter yang melakukan pengawasan
terhadap aktivitas warganegaranya yang mempunyai potensi
membahayakan kekuasaannya;
5. Pada periode 1994-pasca reformasi, Jaksa Agung merevisi SK
Jaksa Agung 1984 dan menyesuaikan dengan UU Kejaksaan
No.5/1991 khususnya penegasan tugas kejaksaan di bidang
ketertiban dan ketentraman umum untuk melakukan
pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membayakan
masyarakat dan negara. Serta pencegahan penyalahgunaan
dan atau penodaan agama. Pasca reformasi menunjukkan titik
klimaks tugas Tim Pakem baik di pusat maupun daerah. Di
mana Tim Pakem di pusat merespon berbagai kasus seperti Al
Qiyadah Al Islamiyah, dan Ahmadiyah dengan mengeluarkan
rekomendasi yang ditujukan kepada Kejaksaan Agung. Yang
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kemudian Jaksa Agung merespon rekomendasi Tim Pakem
dengan mengeluarkan SK pelarangan dan juga SKB bersama
dengan menteri-menteri terkait seperti Menteri Dalam Negeri,
Jaksa Agung dan Menteri Agama. Pada periode ini, pemerintah
dan DPR kembali melakukan revisi terhadap UU Kejaksaan
No. 5/1991, dengan membuat UU Kejaksaan No.16/1994.
UU Kejaksaan No.16/1994 tetap mempertahankan tugas
kejaksaan di bidang ketertiban dan keamanan umum, antara
lain melakukan pengawasan terhadap aliran kepercayaan
yang membahayakan masyarakat dan negara, serta mencegah
penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Pemerintahan
yang berkuasa pasca 1998 tetap membutuhkan Tim Pakem
tidak hanya untuk mengawasi aliran kepercayaan/kebatinan
saja, tetapi juga untuk mengawasi sekte-sekte di dalam agama
”resmi” yang mempunyai potensi melakukan penyimpangan/
bertentangan dengan mainstream. Walaupun sebenarnya ada
kemajuan pada masa pemerintahan Presiden Abdurhaman
Wahid, di mana Jaksa Agung pada masa tersebut mencabut SK
Jaksa Agung yang melarang Saksi Yehova karena sudah tidak
sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
B. Landasan Hukum Pembentukan Tim Pakem
1. Pasal 30 ayat (3) huruf d dan e UU No.16/2004 tentang
Kejaksaan
Pasal 30 ayat (3) UU No.16/2004 tentang Kejaksaan
menjelaskan tugas Kejaksaan di bidang ketertiban dan ketentraman
umum, diantaranya adalah pengawasan aliran kepercayaan
yang membahayakan masyarakat dan negara, serta mencegah
penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Sebenarnya pasal 30 ayat
(3) merupakan pengulangan dari UU No.5/1991 tentang Kejaksaan
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khususnya pasal 27 ayat (3) dan juga pasal 2 ayat (3) UU No.15/1961
tentang Kejaksaan.
Jaksa Agung menggunakan dalil tugas kejaksaan di bidang
ketertiban dan ketentraman umum menurut pasal 30 ayat (3) UU
No.16/2004 yaitu melakukan pengawasan aliran kepercayaan yang
dapat membahayakan masyarakat dan negara, ketika melarang
kegiatan dan ajaran Al Qiyadah Al Islamiyah. Karena keberadaan
aliran dan ajaran Al Qiyadah Al Islamiyah telah menimbulkan
keresahan kehidupan beragama khususnya terhadap masyarakat
yang beragama Islam yang diakui keberadaannya di negara Indonesia
sehingga dapat berpengaruh dan menimbulkan terganggunya
ketertiban dan ketentraman umum32.
SKB 3 Menteri tentang Peringatan, dan Perintah kepada
Penganut, Anggota dan Pengurus JAI, mendasarkan alasan ketertiban
dan ketentraman umum sebagai salah satu pertimbangan keluarnya
SKB. UU Kejaksaan No.16/2004 menjadi salah satu landasan
terbitnya SKB 3 Menteri tersebut.
Surat Keputusan Jaksa Agung tahun 1976 tentang pelarangan
Saksi Yehova mendasarkan pada UU No.15/1961 tentang
Kejaksaan khususnya pasal 27 ayat (3) yang memberikan mandat
kepada Kejaksaan untuk mengawasi aliran kepercayaan yang dapat
membahayakan masyarakat dan negara.
2. Pasal 2 UU No.1/PNPS/1965 tentang
Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama

Pencegahan

Pasal 2 ayat (1) UU No.1/PNPS/1965 memberikan
wewenang kepada Menteri/Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Agama dalam suatu keputusan bersama untuk memberikan
peringatan keras kepada barang siapa yang melanggar pasal 1 UU
32

Konsideran menimbang huruf a dan b Keputusan Jaksa Agung No. Kep-116
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No.1/PNPS/1965. SKB 3 Menteri tersebut mengikuti logika hukum
yang dibangun oleh pasal 2 ayat (1) UU No.1/PNPS/1965.
Pasal 2 ayat (2) UU No.1/PNPS/1965 memberikan wewenang
kepada Presiden untuk membubarkan organisasi/aliran terlarang yang
melanggar pasal 2 ayat (1) itu setelah mendengarkan pertimbangan
dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam
Negeri. Sebelum kasus SKB 3 Menteri tersebut, pelarangan aliran
kepercayaan dilakukan langsung oleh Jaksa Agung ataupun Kajati
dan Kajari.
Kasus pelarangan Saksi Yehova dilakukan langsung oleh Jaksa
Agung yang mengeluarkan SK-nya. Kemudian juga kasus pelarangan
JAI di Sumut dilakukan oleh Kepala Kajati Sumut berdasarkan SK
Kajati Sumut. Begitu juga pelarangan Aliran Kebatinan Perjalanan
dilakukan langsung oleh Tim Pakem di daerah seperti di Sumedang,
Subang dan Majalengka. Bahkan pelarangan Al Qiyadah Al Islamiyah
dilakukan sendiri oleh Jaksa Agung. Artinya, pelarangan-pelarangan
terhadap aliran kepercayaan tidak menggunakan logika hukum yang
ada di dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1/PNPS/1965 kecuali
SKB 3 Menteri tentang peringatan dan perintah terhadap pengikut
dan pengurus JAI.
3. Keputusan Jaksa Agung RI No.Kep-004/J.A/01/1994 tentang
Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan
Masyarakat
Kewenangan untuk mengawasi aliran kepercayaan masyarakat
dan kewenangan mencegah penodaan/penyalahgunaan agama tidak
hanya dimiliki oleh kejaksaan/Jaksa Agung tetapi juga dipunyai oleh
departemen/instansi lainnya. Sehingga dipandang perlu adanya
koordinasi, maka dibentuk Tim Pakem di pusat dan daerah33.
33
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Tugas Tim Pakem menurut pasal 3 Keputusan Jaksa Agung
tersebut adalah:
a. Menerima dan menganalisa laporan dan atau informasi tentang
Aliran Kepercayaan Masyarakat;
b. Meneliti dan menilai secara cermat perkembangan suatu aliran
kepercayaan untuk mengetahui dampak-dampaknya bagi
ketertiban dan ketentraman umum;
c. Dapat mengambil langkah-langkah preventif dan represif
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Tim Pakem berfungsi:
a. Menyelenggarakan rapat baik secara berkala maupun sewaktuwaktu sesuai kebutuhan;
b. Menyelenggarakan pertemuan, konsultasi dengan instansi
dan badan-badan lainnya yang dipandang perlu, baik
lembaga pemerintah maupun non-pemerintah sesuai dengan
kepentingannya;
c. Mengadakan pertemuan dengan penganut aliran kepercayaan
yang dipandang perlu.
Tim Pakem tidak hanya ada di pusat tetapi juga ada di Kajati
dan Kajari. Jaksa Agung merupakan Ketua yang dibantu oleh Jampid
Bidang Intelejen, Direktur Sosial dan Budaya pada Jaksa Agung Muda
intelejen, dan Kepala Sub Direktorat Sosial dan Budaya Intelejen.
Anggota-anggotanya terdiri dari Departemen Agama yang diwakili
oleh Kepala Litbang, Departemen Dalam Negeri yang diwakili oleh
Direktorat Sosial Politik, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
diwakili oleh Direktur Jenderal Kebudayaan (sekarang dipindahkan
ke Departemen Pariwisata dan Kebudayaan yang diwakili oleh
Direktur Jenderal Nilai Seni, Budaya dan Film), TNI diwakili oleh
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Aster TNI Korstanas, Polri diwakili oleh Intelpam, dan BIN diwakili
oleh Deputi II BIN.
Di dalam rapat Tim Pakem untuk membahas Ahmadiyah
pada 16 April 2008, Jampid Bidang Intelejen yang memimpin rapat.
Dari pihak Kejagung sendiri dihadiri antara lain oleh Direktur
Sosial dan Politik, Direktur Ekonomi dan Keuangan, Kepala
Pusat Penerangan Hukum, Pengkaji pada Jampidsus dan Kasubdit
Pakem dan Keagamaan. Jadi pihak Kejagung sangat lengkap dalam
mempersiapkan personilnya untuk menentukan status Ahmadiyah.
Ini juga menunjukan pengawasan aliran kepercayaan/kebatinan tidak
hanya merupakan urusan sektoral dari Jamintel dan Kasubdit Pakem
dan Keagamaan di Kejagung. Tetapi merupakan urusan lintas sektoral
yang juga melibatkan Direktur Ekonomi dan Keuangan, Kepala Pusat
Penerangan Hukum, dan Pengkajian pada Jampidsus. Sementara di
dalam rapat tersebut, Dirjen Nilai Budaya, Seni dan Film diwakili
oleh Kasubdit Kelembagaan Kepercayaan, TNI diwakili oleh Aster
Pangima TNI, Polri diwakili oleh Kaba Interkam, Deputi II BIN
diwakili oleh Dir 25 BIN dan Dir c BIN34.
Tim Pakem juga dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/
kota. Tim Pakem pada Kejati dibentuk dengan keputusan Kepala
Kajati, sementara Tim Pakem di tingkat kota/kabupaten dibentuk
dengan keputusan Kepala Kejari.
Tim Pakem juga membuat laporan berkala mengenai pelaksaan
tugas Tim Pakem dan saran serta pendapat dalam rangka upaya
penanggulangan dan pencegahan terjadinya suatu problem aliran
kepercayaan. Ini berarti ada atau tidaknya kasus aliran kepercayaan/
kebatinan yang dapat membahayakan negara dan masyarakat, Tim
Pakem tetap melakukan pengawasan. Kemudian laporan Tim Pakem
tingkat II disampaikan ke Tim Pakem tingkat I, sementara laporan
Tim Pakem tingkat I disampaikan ke Tim Pakem pusat, dan laporan
34
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Tim Pakem pusat disampaikan ke Jaksa Agung.
Anggaran untuk operasionalisasi Tim Pakem dibebankan
kepada anggaran Kejagung yang berasal dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN). Anggaran ini juga berlaku baik untuk
Tim Pakem pusat, tingkat I dan II. Namun demikian tidak ada
kejelasan mengenai anggaran Tim Pakem tersebut apakah diambil
dari pos khusus tentang Tim Pakem di anggaran kejagung di APBN
ataukah digabungkan dengan pos anggaran untuk Jamintel.
Di tingkat lokal seperti di Kabupaten Kuningan Jawa Barat,
Kajari Kuningan mengeluarkan keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Kuningan No.Kep-/3/0.2.22/Dsp/11/2007 perihal Pembentukan
Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Kuningan
tertanggal 9 Nopember 20007. Keputusan Kepala Kajari Kabupaten
Kuningan tersebut dilatarbelakangi oleh berkembangnya kehidupan
beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME, perlu dilakukan
pengawasan secara intensif, maka untuk mencapai tujuan tersebut
menurut konsideran keputusan Kepala Kajari perlu ada koordinasi
dan kerjasama antar instansi pemerintah. UU No.16/2004 tentang
Kejaksaan merupakan salah satu dasar hukum pembentukan Pakem
di Kabupaten Kuningan. Disamping itu UU No.2/PNPS/1962
tentang Larangan Organisasi Yang Tidak Sesuai Dengan Kepribadian
Bangsa Indonesia, Surat Jaksa Agung Muda bidang Intelejen No.
B-1045/D/DSP.5/06/2007 tertanggal 19 Juni 2007 tentang
kegiatan Tim Koordinasi Pakem, dan SK Jaksa agung No.Kep-004/
JA/091/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan
Aliran Kepercayaan Masyarakat. Keputusan Kepala Kajari Kuningan
tersebut mencabut Surat Keputusan Kepala Kajari Kuningan No.
Kep-02/0.2.22/Dsp.5/10/2002 tertanggal 1 Oktober 2002 tentang
Susunan dan Keanggotaan Tim Pengawas Aliran Kepercayaan
Masyarakat Kabupaten Kuningan.
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dari:

Keanggotaan Tim Koordinasi Pakem Kab. Kuningan terdiri

1. Ketua : Kepala Kajari Kuingan
2. Wakil Ketua Merangkap Anggota: Kepala Seksi Intelejen Kjari
Kuningan
3. Sekretaris merangkap anggota: Kasubsi Sosial dan Politik
4. Anggota
Kodim : Pasi Intel Kodim
Polres : Kasat Intelkam Polres Kuingan
Depag : Kasi Penamas Depag
Kesbang: Kasubid Pemantapan Kesatuan Bangsa Nasional
Disparbud: Kabid Kebudayaan
Jika melihat keanggotaan Tim Koordinasi Pakem di Kabupaten
Kuningan tidak ada keanggotaan BIN, dan juga SK Kepala Kajari
Kabupaten Kuningan tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit
sejauh mana tugas dan fungsi dari Tim Koordinasi Pakem. Tidak
seperti SK Jaksa Agung No.004/JA/091/1994 yang menjelaskan
secara rinci tugas dan fungsi Tim Pakem Pusat.
Kasus yang terjadi di Kabupaten Kuningan pasca keluarnya
SKB I di mana Tim Pakem mengirimkan surat kepada Camat
Jalaksana agar tidak mengeluarkan KTP untuk warga Ahmadiyah di
Desa Manis Lor, kemudian Tim Pakem mengirimkan kepada Polres
Kuningan agar melakukan penyelidikan atas pelanggaran pasal 156
a KUHP yang dilakukan oleh warga Ahmadiyah di Desa Manis Lor,
Tim Pakem juga mengirimkan surat kepada Depag Kuningan agar
KUA tidak mencatat perkawinan warga Ahmadiyah di Desa Manis
Lor, Tim Pakem mengirimkan surat kepada Ketua JAI Manis Lor
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tentang penertiban/atribut Ahmadiyah di Manis Lor.
Sementara keanggotaan Tim Koordinasi Pakem di Provinsi
Sumatera Barat (Sumbar) terdiri dari Kajati, Kesbang , Kasi Intel
Koream 032/Wbr, Kasat I Intelkam Polda Sumbar, Kabid Penamas
Depag Provinsi Sumbar dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar. Di
dalam keanggotaan Tim Pakem di Provinsi Sumbar tersebut tidak
disebutkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disparbud). Lain
halnya Tim Pakem di Kabaupaten Kuningan yang memasukan
Disparbud sebagai anggotanya. Begitu juga rapat Tim Pakem Pusat
mengadakan rapat untuk memutuskan status JAI.
C. Pola Kerja Tim Pakem
Di dalam praktik tidak ada kejelasan pola kerja Tim Pakem
Pusat dan Daerah dalam mengawasi aliran kepercayaan/kebatinan
yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, serta pencegahan
penyalahgunaan dan atau penodaan agama. SK Jaksa Agung No
Kep-004/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi
Pengawasan Aliran Kepercayaan khusunya pasal 3 ayat (1) dan
(2) hanya menjelaskan fungsi dan tugas Tim Pakem. Memang
menurut pasal 3 ayat (2) Tim Pakem mempunyai fungsi untuk
menyelenggarakan rapat baik secara berkala maupun sewaktu-waktu
sesuai kebutuhan. Tim Pakem juga bisa mengadakan pertemuan,
konsultasi dengan instansi dan badan-badan lainnya yang dipandang
perlu, baik lembaga pemerintah ataupun non-pemerintah sesuai
kepentingannya. Tim Pakem juga bisa mengadakan rapat dengan
penganut aliran kepercayaan yang dipandang perlu.
Tim Pakem pusat dan daerah juga melakukan laporan secara
berkala ataupun insidentil kepada Jaksa Agung mengenai pelaksaan
tugas, memberikan saran dan pendapat dalam rangka pencegahan
penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Di dalam kasus JAI
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dan Al Qiyadah Al Islamiyah, Tim Pakem pusat mengadakan rapat
koordinasi dengan anggota-anggotanya.
Untuk kasus JAI, Tim Pakem telah mengadakan rapat
koordinasi dengan anggotanya selama empat kali yaitu masingmasing pada 18 Januari 2005, 12 Mei 2005, 15 Januari 2008 dan 16
April 2008. Sebenarnya hasil rapat Tim Pakem pusat pada 18 Januari
dan 12 Mei 2005 sudah menyatakan JAI adalah menyimpang dari
pokok-pokok ajaran Agama Islam dan merekomendasikan melarang
Ahmadiyah, akan tetapi Jaksa Agung tidak menindaklanjuti
rekomendasi Tim Pakem pusat itu. Kemudian pada 15 Janauri
2008, Tim Pakem memutuskan memberikan kesempatan kepada
JAI untuk melaksanakan 12 butir penjelasan JAI. Akhirnya pada
12 Mei 2005, rapat koordinasi Tim Pakem pusat menghasilkan
kesepakatan bahwa JAI tidak melaksanakan 12 butir penjelasan JAI
secara konsisten. Juga menyatakan JAI telah melakukan kegiatan dan
penafsiran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam,
serta merekomendasikan agar warga JAI diperintahkan dan diberi
peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya di dalam suatu
SKB Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri sesuai
dengan UU No.1/PNPS/1965.
Rekomendasi Tim Pakem pusat tertanggal 16 April 2008
ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Agama dalam bentuk SKB 3 Menteri tentang peringatan
dan perintah kepada penganut dan pengurus JAI. Bahkan 3 Menteri
tersebut mengeluarkan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Pedoman
Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan
Menteri Dalam Negeri.
Tim Pakem di dalam kasus Ahmadiyah bekerja dengan
menggunakan logika hukum yang dibangun di dalam UU No.1/
PNPS/1965 khususnya pasal 2 ayat (1) dan (2) dan juga pasal 30 ayat
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(3) UU Kejaksaan No.16/2004. Di mana tugas kejaksaan di bidang
ketertiban dan ketentraman umum antara lain adalah mengawasi
aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan
negara, juga mencegah penyalahgunaan dan atau penodaan agama.
Hasil rapat rakor Tim Pakem pada 16 April 2008 menyatakan JAI
telah melakukan kegiatan dan penafsiran keagamaan menyimpang
dari pokok-pokok ajaran Agama Islam, dan menimbulkan keresahan
dan pertentangan di masyarakat sehingga menggangu ketentraman
dan ketertiban umum. Tetapi hasil rapat Tim Pakem tersebut tidak
menjelaskan apa indikator atau kriteria tentang keresahan dan
pertentangan di masyarakat. Begitu juga tidak jelas apa itu indikator
atau kriteria ketertiban dan ketentraman umum.
Kejagung menilai kriteria/indikator ketentraman dan ketertiban
adalah jika suatu aliran telah menimbulkan adanya gangguan
terhadap ketentraman dan ketertiban itu sendiri serta jika ada indikasi
pelanggaran terhadap suatu ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku35. Adanya pemberitaan di media masa (diskursus publik)
tentang aliran kepercayaan juga dapat menjadi ukuran keresahan
masyarakat36. Ketika ada potensi gangguan terhadap ketertiban dan
ketentraman umum, dan ada indikasi pelanggaran terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku, serta pemberitaan di media masa,
maka Tim Pakem akan melaksanakan tugasnya untuk melakukan
pengawasan aliran kepercayaan. Kemudian melakukan koordinasi
dengan anggotanya untuk menentukan sikap melalui musyararah
atas aliran kepercayaan.
Di dalam kasus Al Qiyadah Al Islamiyah, Jaksa Agung
mengeluarkan Keputusan No. Kep-116/A/J.A/11/2007 tertanggal
9 Nopember 2007 perihal Larangan Kegiatan Aliran dan Ajaran Al
Qiyadah Al Islamiyah di Seluruh Indonesia. Keputusan Jaksa Agung
35
36
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dikeluarkan berdasarkan atas keputusan fatwa MUI No.04/2007
tertanggal 3 Oktober 2007, hasil sidang komisi rekomendasi
Rakernas MUI 2007 tertanggal 6 Nopember 2007, dan hasil rapat
koordinasi Pakem tertanggal 7 Nopember 2007. Di dalam kasus
ini, fatwa MUI yang menjadi referensi, kemudian disusul oleh hasil
rapat koorinasi Pakem. Fatwa MUI No.4/2007 sendiri menyatakan
ajaran Al Qiyadah Al Islamiyah berada di luar Islam dan orang yang
mengikutinya adalah murtad.
Hasil rapat Tim Pakem pusat pada 7 Nopember 2007
merekomendasikan pelarangan ajaran dan aliran Al Qiyadah Al
Islamiyah di seluruh Indonesia. Selain itu Tim Pakem menghimbau
agar MUI meneliti aliran dan ajaran yang berkembang di masyarakat
yang menyimpang dari aqidah dan syariah37. Sebelum Tim Pakem
merekomendasikan pelarangan tersebut, terdapat pemberitaan
di media masa yang cukup menarik perhatian masyarakat terkait
ajaran Al Qiyadah Al Islamiyah. Kemudian MUI mengeluarkan
fatwa No.04/2007 tertanggal 3 Oktober 2007. Jaksa Agung
menindaklanjuti rekomendasi Tim Pakem tentang pelarangan Al
Qiyadah Al Islamiyah hanya dalam waktu dua hari setelah Tim
Pakem mengeluarkan rekomendasinya. Hal yang tidak lazim ketika
dalam tempo yang singkat Jaksa Agung mengeluarkan keputusan
pelarangan tersebut. Jika dibandingkan dengan kasus JAI di mana
Tim Pakem mengeluarkan rekomendasi pada 16 April 2008, dan
baru ditindaklanjuti oleh SKB 3 Menteri pada 9 Juni 2008.
Di dalam rekomendasi pelarangan Al Qiyadah Al Islamiyah,
Tim Pakem tidak menggunakan logika hukum yang dibangun oleh
oleh pasal 2 UU No.1/PNPS/1965. Ttetapi menggunakan logika
hukum yang dibangun pasal 30 ayat (3) tentang pengawasan aliran
kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, serta
melakukan pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.
37
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Hal ini menunjukan perbedaan logika hukum yang dipakai oleh Tim
Pakem di dalam kasus JAI dengan kasus Al Qiyadah Al Islamiyah.
Di dalam kasus Al Qiyadah Al Islamiyah di Sumbar , Tim
Pakem Tingkat I Sumbar mengeluarkan keputusan No.05/PakemSB/10/2007 yang menyatakan
1. Ajaran Al Qiyadah Al Islamiyah adalah sesat dan menyesatkan
dan telah keluar dari Islam;
2. Melarang segala bentuk dan kegiatan ajaran Al Qiyadah Al
Islamiyah di Sumbar;
3. Meminta kepada Pemda dan Muspida Provinsi Sumbar beserta
jajarannya sampai kepada tingkat terendah untuk menyikapi
dan mendukung pelarangan ini.
Lebih jauh Tim Pakem Sumbar mengeluarkan keputusan
rapat Tim Pakem No.05/Pakem-SB/10/2007 perihal pelarangan
ajaran dan kegiatan Al Qiyadah Al Islamiyah di Provinsi Sumbar
dengan mengacu kepada fatwa MUI Sumbar No.1/KPT.F/MUISB/IX/2007 tertanggal 24 September 2007 menyatakan bahwa
Al Qiyadah Al Islamiyah adalah ajaran sesat dan telah keluar dari
Islam. Juga fatwa MUI pusat No.4/2007 tertanggal 3 Oktober 2007
yang menyatakan ajaran Al Qiyadah Al Islamiyah berada di luar
Islam dan orang yang mengikutinya adalah murtad. Artinya, Tim
Pakem menjadikan fatwa MUI sebagai referensi untuk menentukan
pelarangan Al Qiyadah Al Islamiyah. Bahkan juga Tim Pakem Sumbar
merekomendasikan Pemda dan Muspida Sumbar untuk mendukung
dan menyikapi larangan ini, serta penegakan hukum terhadap barang
siapa yang tidak mematuhi keputusan Tim Pakem Sumbar ini.
Gubernur Sumbar, Kepala Kajati Sumbar, Kapolda Sumbar
dan Kanwil Depag Sumbar menindaklanjuti keputusan Tim Pakem
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Sumbar tersebut, dengan mengeluarkan SKB pelarangan aktivitas dan
ajaran Al Qiyadah Al Islamiyah di Sumbar pada 10 Oktober 2007.
Bahkan Polres Padang dan Kajari Padang menindaklanjuti SKB
dan keputusan Tim Pakem Sumbar dengan melakukan penyidikan
dan penuntutan terhadap Dedi Priadi dan Gery Lutfi Yudistira, di
mana mereka adalah pengikut Al Qiyadah Al Islamiyah, dengan
tuduhan melakukan penodaan terhadap agama Islam dan melanggar
pasal 156 a KUHP. Kemudian Pengadilan Negeri (PN) Padang telah
memutuskan Dedi Priadi dan Gery Lutfi Yudistira terbukti melanggar
pasal 156 a KUHP dan dihukum penjara selama 3 tahun.
Menurut PN Padang para terdakwa terbukti melakukan
penodaan Agama Islam karena para terdakwa masih aktif menyebarkan
dan mempertahankan penyebaran ajaran Al Qiyadah Al Islamiyah
dengan membuat tulisan tertanggal 24 Oktober 2007 meskipun sudah
dilarang oleh SKB. Kemudian PN Padang menyatakan terbukti Al
Qiyadah Al Islamiyah yang diyakini oleh para terdakwa merupakan
ajaran/aktivitas keagamaan dengan nama yang sama dengan Agama
Islam, tetapi secara azas dan dasar adalah menyimpang serta dapat
merongrong ajaran yang telah ada yaitu ajaran Islam yang sebenarnya.
Putusan PN Padang ini dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi
Sumbar tertanggal 20 Juni 200838.
PN Padang juga menjadikan fatwa MUI Sumbar, Keputusan Tim
Pakem Sumbar dan SKB tentang pelarangan Al Qiyadah Al Islamiyah
di Sumbar sebagai referensi untuk menilai apakah pelarangan ajaran/
aktivitas Al Qiyadah Al Islamiyah sudah mempunyai dasar hukum.
Artinya, PN Padang mengatakan proses pelarangan Al Qiyadah Al
Islamiyah sudah sah. Setelah SKB pelarangan tersebut dikeluarkan
pada 10 Oktober 2007, para terdakwa tetap melakukan penyebaran
ajaran/aktivitas Al Qiyadah Al Islamiyah tersebut.
Putusan PN Padang No.64/Pid.B/2008/PN.PDG jo Putusan PT Sumbar No.
114/Pid/2008/PT.Pdg
38
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Di Kabupaten Kuningan Tim Pakem mendapatkan mandat dari
SKB I dan II tentang pelarangan Ahmadiyah di Kabupaten Kuningan
untuk melakukan pengawasan pelaksanaan SKB I dan II. Bahkan
SKB II melibatkan Kominda untuk melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan SKB II tersebut. Tim Pakem menginterpretasikan bentuk
pengawasannya adalah mengirimkan sejumlah surat ke berbagai
instansi terkait seperti ke Depag, Camat Kec. Jalaksana, Polres
Kuningan. Surat-surat tersebut ada kaitannya dengan keberadaan
warga Ahmadiyah di Manis Lor. Yang mempunyai dampak langsung
terhadap warga Ahmadiyah di Manis Lor, misalnya ada lebih 150
pasangan Ahmadiyah yang tidak bisa di catat pernikahannya di KUA
Manis Lor.
Menurut Kesbang Pemda Kab. Kuningan bahwa ada pertemuan
rutin setiap bulan di Tim Pakem untuk membahas perkembangan
aliran kepercayaan. Inilah yang menurut Kesbang merupakan bentuk
nyata koordinasi diantara anggota Tim Pakem39. Tetapi menurut
Depag Kab. Kuningan rapat Tim Pakem bersifat insidentil jika ada
yang mau dibicarakan. Depag melakukan pembinaan aqidah agama
sesuai kitabnya masing-masing. Jika ada permasalahan berkaitan
dengan keagamaan, maka penyelesaiannya diadakan audiensi di tingkat
kecamatan oleh KUA. Kemudian jika tidak berhasil dipecahkan,
maka Koramil, Polsek, MUI, KUA dan penyuluh agama akan turun
langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan informasi.
Jika tidak berhasil diatasi, maka permasalannya diserahkan ke Tim
Pakem40. Kodim di Kab. Kuningan mengakui bahwa rapat di Tim
Pakem dilakukan secara insidentil (Kodim juga menjelaskan rapatnya
dilaksanakan setiap 3 bulan), Kodim sendiri aktif di Tim Pakem sejak 5
tahun lalu. Intelejen di lapangan yang bekerja melakukan pengawasan
aliran kepercayaan. Laporan hasil pengawasan aliran kepercayaan
39
40
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dilaporkan ke Tim Pakem ketika diadakan rapat koordinasi41.
Sementara pihak Polres Kuningan turut juga memberikan
kontribusi di dalam Tim Pakem, ketika hasil pengamatan terhadap
aliran kepercayaan dilaporkan ke Tim Pakem. Kemudian Tim Pakem
akan memutuskan secara musyawarah mengenai rekomendasinya,
dan rekomendasi tersebut ditujukan kepada Muspida untuk
ditindaklanjuti. Di dalam melakukan pengawasan keagamaan Polres
melakukan koordinasi dengan MUI dan Depag, sementara untuk
pengawasan aliran kepercayaan Polres melakukan koordinasi dengan
Dinas Budpar42. Pasal 15 ayat (1) huruf D UU Kepolisian No.2/2002
memberikan mandat kepada polisi untuk mengawasi aliran
kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan dan mengancam
kesatuan dan persatuan bangsa. Mandat yang diberikan oleh UU
Kepolisian tersebut menyebabkan polisi ikut serta melakukan
pengawasan aliran kepercayaan, dan juga melakukan koordinasi
dengan instansi pemerintah lainnya yang melakukan pengawasan
aliran kepercayaan.
Kriteria untuk menentukan sebuah aliran kepercayaan
melakukan penyimpangan adalah patokannya dari MUI, sementara
untuk non-Islam yang penting tidak menggangu kepentingan
masyarakat banyak. Lebih jauh Tim Pakem melakukan rapat
koordinasi dengan anggota-anggotanya setiap bulan sesuai dengan
petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari
Kejagung. Pemantauan sifatnya adalah aktif dan pasif, aktif Tim
Pakem melakukan pemantaun setiap minggu seperti yang dilakukan
oleh anggotanya Depag yang melakukan pembinaan Ahmadiyah
di Manis Lor. Sementara itu mengenai kriteria keresahan adalah
adanya laporan dari anggota Tim Pakem. Kemudian laporan tersebut
41
42

Wawancara dengan Kodim Kuningan
Wawancara dengan Polres Kuningan
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ditindaklanjuti untuk diputus secara musyawarah43.
Kepala Kajati Sumut mengeluarkan keputusan Kep-07/0.2/
Dsb.1/01/1994 tertanggal 12 Februari 1994 perihal pelarangan
kegiatan Ahmadiyah di Sumut. Kepala Kajati Sumut menggunakan
logika hukum yang dibangun oleh UU Kejaksaan No.5/1991
karena alasan keresahan masyarakat, dan menggangu ketertiban dan
kentetraman umum. Setelah Tim Pakem Provinsi Sumut dan MUI
Sumut mengeluarkan fatwa pelarangan Ahmadiyah di Sumut, Kepala
Kejaksaan langsung mengeluarkan keputusannya.
Di lain pihak, terdapat fakta diskriminasi terhadap pengikut
aliran kepercayaan/kebatinan. Perkawinan aliran kepercayaan tidak
bisa dicatat di kantor Catatan Sipil di Kab. Kuningan mengacu kepada
UU Perkawinan No.1/1974 dan UU Administrasi Kependudukan
(Adminduk). Kecuali organisasi aliran kepercayaan tersebut sudah
”diakui”oleh Departemen Pariwisata dan Kebudayaan, di mana ada
orang yang telah ditunjuk di organisasi kepercayaan untuk menjadi
saksi pernikahan anggota aliran kepercayaan tersebut44. Aliran
kepercayaan perjalanan telah terdaftar di Departemen Pariwisata dan
Kebudayaan, dan telah menunjuk wakil-wakilnya untuk menjadi saksi
dalam pernikahan anggotanya45. Penghayat kepercayan seperti Sunda
Wiwitan di Cigugur Kabupaten Kuningan mendapatkan kesulitan
untuk mendapatkan akte nikah, walaupun mereka sudah menikah
tetapi masih dianggap bujang atau gadis46.
Diskriminasi berupa perlakuan yang berbeda dalam pencatatan
pernikahan juga dialami oleh pengikut Ahmadiyah di Manis Lor
Kuningan, di mana lebih dari 150 pasangan tidak bisa dicatat oleh
KUA karena adanya surat dari Tim Pakem Kuningan pasca SKB I
Wawancara dengan narasumber yang dirahasiakan identitasnya
Wawancara dengan narasumber yang dirahasiakan identitasnya
45
SK Departemen Pariwisata dan Kebudayaan Tentang Aliran Kepercayaan
Perjalanan
46
Wawancara dengan pengikut Sunda Wiwitan di Cigugur.
43
44
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tahun 2002 kepada Depag Kuningan agar tidak mencatat perkawinan
warga Ahmadiyah47. Surat Tim Pakem tersebut menimbulkan
dampak langsung terhadap warga Ahmadiyah di Manis Lor.
Dari hal tersebut di atas pola kerja Tim Pakem baik di pusat
dan daerah dalam mengambil keputusan terhadap aliran kepercayaan
tergambar sebagai berikut:
1. Pola kerja pertama, menjadikan fatwa MUI sebagai referensi
untuk memutuskan penilain terhadap aliran kepercayaan,
yang kemudian diputus secara musyawarah. Kemudian
ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung untuk melarang aliran
kepercayaan tersebut dengan menggunakan logika hukum yang
dibangun oleh pasal 30 ayat (3) UU Kejaksaan No.16/2004,
seperti dalam kasus Al Qiyadah Al Islamiyah. Di mana alasan
ketertiban dan ketentraman umum dan keresahan terhadap
masyarakat digunakan sebagai argumen untuk pelarangan itu;
2. Pola kerja kedua, menjadikan fatwa MUI atau laporan hasil
pemantauan anggota Tim Pakem sebagai referensi untuk
memutuskan penilaian terhadap aliran kepercayaan, yang
kemudian diputus secara musyawarah oleh anggota Tim Pakem.
Rekomendasi itu ditindaklanjuti oleh SKB 3 Menteri Agama,
Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung, dengan menggunakan
logika pasal 2 ayat UU No.1/PNPS/1965. Seperti dalam kasus
SKB 3 Menteri untuk Ahmadiyah;
3. Pola kerja ketiga, Tim Pakem mengeluarkan langsung SK
pelarangan terhadap aliran kepercayaan yang dianggap
membahayakan masyarakat, seperti kasus pelarangan Aliran
Perjalanan oleh Tim Pakem pusat dan beberapa daerah di Jawa
Barat.
47

Wawancara dengan warga Ahmadiyah Manis Lor
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Dari hal tersebut di atas juga tergambar bahwa meskipun
rekomendasi Tim Pakem di pusat atau di daerah tidak mengikat,
tetapi faktanya baik Kejaksaan dan instansi pemerintah lainnya
menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Sementara bentuk preventif
dari pengawasan aliran kepercayaan yang dilakukan oleh Tim Pakem
adalah pembinaan dan juga musyawarah terhadap aliran kepercayaan.
Dan bentuk represif dari Tim Pakem adalah mengeluarkan SK
pelarangan terhadap aliran kepercayaan dan juga surat anjuran ke
instansi-instansi pemerintah terkait aliran kepercayaan itu, dan juga
merekomendasikan agar ada penegakan hukum terhadap aliran
kepercayaan.
D. Profil Agama atau Aliran Kepercayaan yang Pernah Disesatkan
1. AL Qiyadah AL Islamiyah
Salah satu penganut aliran yang dianggap sesat dan terkena
penerapan pasal 156 a KUHP tentang tindak pidana penyalahgunaan
atau penodaan terhadap suatu agama juga terjadi pada penganut
aliran sesat dalam agama islam, yaitu Al Qiyadah Al Islamiyah yang
dipimpin oleh Ahmad Moshaddeq. Munculnya Al Qiyadah Al
Islamiyah terjadi atas hasil pertapaan Moshaddeq di Gunung Bunder,
Bogor, Jawa Barat, selama 40 hari 40 malam pada juni 2006. kemudian
pada 23 Juli 2006 dihadapan 54 umatnya, Moshaddeq kemudian
berikrar sebagai Rasulullah dengan gelar Al Masih Al Mawud yang
artinya juru selamat yang dijanjikan. Dalam ajarannya, Al Qiyadah
Al Islamiyah tidak mengakui nabi Muhammad SAW sebagai nabi
terakhir dan sebagai rasul, melainkan Ahmad Moshaddeq yang
diakui sebagai Rasul dengan gelar Al Masih Al Mawud, kemudian
mengganti kalimat syahadat menjadi Asyhadu alla ilaaha illallah
wa asyhadu anna al masishul mau’ud Rasulullah yang artinya : saya
bersaksi tiada tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa al masih
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al mawud utusan Allah. Kemudian dalam ajarannya tidak/belum
mewajibkan shalat lima waktu, puasa di bulan Ramadhan, zakat, dan
ibadah haji kepada para penganutnya.
Atas dasar itulah kemudian MUI mengeluarkan fatwa sesat
karena ajaran Al Qiyadah Al Islamiyah dianggap menyimpang dari
pokok-pokok ajaran dalam Islam. Tidak lama setelah MUI menyatakan
aliran tersebut sesat, Tim Pakem DKI Jakarta yang diketuai oleh
Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta hari senin tanggal 29 Oktober
2007 mengeluarkan larangan penyebaran ajaran Al Qiyadah Al
Islamiyah dan segala bentuk kegiatannya di Jakarta. Sebelumnya
di Jogyakarta dan di Padang juga dikeluarkan pernyataan sesat dan
pelarangan segala bentuk penyebaran dan kegiatan Al Qiyadah Al
Islamiyah. Setelah pernyataan sesat dari MUI dan pelarangan yang
dilakukan Tim PAKEM tersebut, Pimpinan Al Qiyadah Al Islamiyah
yakni Ahmad Moshaddeq diburu Polisi. Setelah itu pada tanggal 9
November 2007 Tim Pakem secara resmi mengeluarkan pernyataan
pelarangan penyebaran ajaran aliran tersebut di-Indonesia melalui
SK Kejagung No. KEP-116/A/J.A/11/2007.
Ahmad Moshaddeq kemudian menyerahkan diri di
MAPOLDA Metro Jaya dan kemudian diadili di Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan. Pada sidang pertama hari Rabu tanggal 13 Februari
2008 Ahmad Moshaddeq diancam hukuman maksimal lima tahun
penjara dalam pasal 156 a KUHP, ancaman tersebut tercantum
dalam dakwaan tim jaksa penuntut umum ( JPU). Menurut Ketua
Tim JPU, Muhammad Muhadjir SH, terdakwa dikenai pasal 156
a KUHP karena dengan sengaja melakukan penodaan agama.
Alasannya perbuatan terdakwa yang menyebarkan ajaran ke dalam
komunitas Al Qiyadah Al Islamiyah bahwa dirinya adalah nabi atau
Rasul pengganti nabi Muhammad SAW ditambah lagi dengan ajaran
yang tidak mewajibkan shalat lima waktu, puasa di bulan Ramadhan,
zakat dan ibadah haji merupakan penodaan terhadap agama Islam.
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Setelah menjalani serangkaian persidangan, pada tanggal 23
April 2008 divonis bersalah melakukan tindak pidana penodaan
agama dan dihukum penjara selama empat tahun oleh Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut Ketua Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Zahrur Rabain menilai
bahwa Moshaddeq telah melakukan penodaan agama dan itu telah
melanggar Pasal 156 a KUHP.
2. Saksi Yehowa
Saksi Yehowa yang berpusat di Brooklyn (Amerika Serikat)
sering digolongkan sebagai salah satu sekte dari agama Kristen
Protestan. Aliran ini pertama kali datang ke Indonesia pada tahun
1931, dan mendapatkan pengesahan secara hukum berdasarkan
Ketetapan Menteri Kehakiman RI tanggal 9 Juli 1964 No.JA//86/1,
kemudian juga dikukuhkan oleh Surat Keterangan Menteri Agama RI
tanggal 11 Mei 1968 No.MA/114/1968 yang ditandatangani sendiri
oleh Menteri Agama K.H.Muhammad Dahlan yang menegaskan
bahwa Saksi Yehowa mempunyai hak hidup dan mempunyai hak
untuk melaksanakan berbagai kegiatan di dalam menjalankan ajaran
agamanya. Dengan penegasan ini, Saksi Yehowa semakin mantap
menjalankan ajaran agamanya karena disejajarkan dengan aliran
Kristen yang lain.
Sekitar tahun 70-an beredar isu bahwa Saksi Yehowa tidak
mengakui Yesus Kritus sebagai Tuhan, dan menganggapnya hanya
sebagai utusan Allah, begitu juga beredar isu bahwa aliran tersebut
menolak untuk memberikan penghormatan pada bendera dan
menolak tranfusi darah. Setelah beredar isu tersebut, Pimpinan Saksi
Yehowa mengeluarkan Memorandum, yang isinya menegaskan bahwa
Saksi Yehowa percaya kepada Allah yang Maha Esa, ditegaskan pula
bahwa Saksi Yehowa percaya kepada Yesus Kristus sebagai Anak Allah
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yang diutus Allah Yehowa ke dunia sebagai juru selamat, penebus
dosa dunia.
Sedangkan dibagian lain menyebutkan bahwa Saksi Yehowa
mempunyai ajaran bahwa penghormatan terhadap bendera nasional
tidak seperti tentara dengan mengangkat tangan, tetapi menghormati
essensi dari bendera tersebut. Oleh sebab itu, masing-masing jemaat
Saksi Yehowa memiliki bendera dirumah, dan dikibarkan setiap hari
besar nasional sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah. Selain
itu persoalan mengenai tranfusi darah dijelaskan bahwa soal memberi
atau menolak tranfusi darah sangat tergantung pada keputusan
pribadi atau hati nurani masing-masing jemaat Saksi Yehowa.
Menanggapi isu tersebut, Kejaksaan Agung RI melalui Surat
Keputusan Jaksa Agung No.Kep JA/12/1976 yang ditandatangani
sendiri oleh Ketua Jaksa Agung Ali Said S.H., memutuskan untuk
melarang keberadaan Saksi Yehowa di seluruh Indonesia, dengan
beberapa alasan antara lain :
1. Ajaran Saksi Yehowa memuat hal-hal yang bertentangan
dengan hukum yang berlaku;
2. Dalam kegiatan Saksi Yehowa terdapat sikap yang menyimpang
dari kebijaksanaan dan politik pemerintah RI.
Melalui suratnya yang dikirimkan kepada Kejaksaan Agung RI,
tanggal 7 Januari 1997, Saksi Yehowa menyesalkan larangan tersebut
karena langsung dikeluarkan tanpa melalui tahapan peringatan. Dalam
surat tersebut juga dijelaskan bahwa semua tuduhan yang dialamatkan
pada Saksi Yehowa tidak benar, dan cenderung memutarbalikan fakta,
seperi tuduhan bahwa Saksi Yehowa memandang negara sebagai
setan, juga tuduhan bahwa Saksi Yehowa anti pembangunan.
Selanjutnya Saksi Yehowa juga menyesalkan pihak
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Departemen Agama yang pada periode itu turut merekomendasikan
larangan tersebut tanpa mau berdialog dan memberikan alasan yang
jelas, padahal Departemen Agama periode yang sebelumnya telah
mengizinkan perkembangan aliran ini.
Adanya pelarangan tersebut, Saksi Yehowa tidak putus asa,
terbukti bahwa mereka tetap gigih mempertahankan eksistensinya,
maka dilayangkanlah surat ke berbagai instansi yang meminta
diberlakukannya asas kebebasan beragama, terutama kebebasan
bagi aliran ini. Surat dilayangkan kepada Presiden Soeharto, kepada
Menteri Sekertaris Negara Moerdiyono, dan kepada Menteri Agama
Tarmizi Taher. Diantara sekian banyak surat tersebut, tidak ada
satupun surat yang mendapat balasan. Hal itu bisa dimengerti karena
aliran tersebut dianggap illegal keberadaannya, sehingga tidak ada
alasan untuk dijawab oleh para pimpinan negara yang menghendaki
semua aliran atau organisasi terdaftar dan diakui secara resmi oleh
negara, hanya organisasi yang diakui yang bisa berkomunikasi dengan
negara.
Terhadap pelarangan tersebut, kalangan Kristen Protestan
tidak melakukan pembelaan, sebaliknya malah mendukung larangan
tersebut dengan alasan bahwa ajaran saksi Yehowa tidak memenuhi
kriteria yang disebut dengan Kristen yaitu antara lain :
1. Mengakui dan mempergunakan Alkitab (Perjanjian Lama dan
Perjanjian Baru).
2. Mengakui dan mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah anak
Allah Tuhan dan Juru Selamat Dunia.
Pernyataan tersebut dirumuskan berdasarkan kesepakatan
bersama dari PGI, PII, gabungan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh,
dan GGBI.
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Namun kegigihan usaha mereka tidak berakhir begitu saja,
pada tahun 1994, Saksi Yehowa kembali memperjuangkan eksistensi
ajaran agamanya. Saksi Yehowa mengirimkan surat pengaduan pada
tanggal 17 Januari 1994 kepada Komnas HAM, atas larangan dan
penindasan yang mereka alami, dan meminta Komnas HAM agar
mendesak Kejaksaan Agung RI mencabut surat larangan tersebut
karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi
dan Hak Asasi Manusia. Sejak surat pelarangan dikeluarkan Jaksa
Agung pada tahun 1976 hingga tahun 1994, pengikut Saksi Yehowa
mengalami tekanan yang keras karena ketika SK tersebut diterapkan
dilapangan, SK tersebut memiliki kekuatan hukum yang memaksa,
dan dijalankan dengan penuh kekerasan, baik mental termasuk fisik
terhadap penganut aliran tersebut, bentuknya antara lain :
1. Banyak anggota Aliran Saksi Yehowah yang dijatuhi hukuman
penjara karena melakukan ibadah.
2. Diinterogasi dan dianiaya.
3. Dipaksa pindah agama.
4. Anak-anak penganut aliran ini banyak yang dikeluarkan dari
sekolah.
5. Para pekerja yang menganut aliran ini banyak yang dikeluarkan
dari tempat mereka bekerja dan karirnya dihambat.
6. Dan lain sebagainya.
Namun ternyata pengaduan yang dilakukan oleh Saksi Yehowa
tidak berjalan mulus, karena Komnas HAM tidak dapat berbuat banyak
untuk memperjuangkan nasib mereka. Komnas HAM menyarankan
agar membicarakan pembicaraan lebih lanjut dengan PGI, PII dan
DPI atau menggugat keabsahan SK tersebut ke pengadilan, begitu
pula disarankan agar menemui Mahkamah Agung untuk melakukan
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uji materiil terhadap SK Jaksa Agung tersebut. Namun saran Komnas
HAM tersebut tidak dituruti oleh Saksi Yehowa, dengan alasan bahwa
keselamatan mereka masih terancam, jumlah mereka juga minoritas,
dan bila hal itu mereka lakukan, akan menambah kesan bahwa Saksi
Yehowa sebagai penentang Pemerintah dan negara. Apalagi pada saat
itu memang sedang dalam kondisi puncak kontrol Pemerintah Orde
Baru terhadap aktivitas masyarakat.
Namun setelah suasana lebih demokratis, tepatnya ketika
Pemerintahan RI dipimpin oleh Presiden Abdurrahman Wahid,
jalan kebebasan bagi Saksi Yehowa untuk menjalankan agamanya
terbuka lebar. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman
Wahid. Pemerintah melalui Jaksa Agung mencabut Surat Keputusan
Jaksa Agung No. Kep JA/12/1976 melalui Keputusan Jaksa Agung
Republik Indonesia No. : Kep-255/A/JA/06/2001.
Setidaknya ada tiga alasan mengapa SK tersebut dicabut;
Pertama, karena pembantukan organisasi sosial kemasyarakatan dan
keagamaan pada hakekatnya merupakan hak asasi setiap warga Negara
Indonesia; Kedua, larangan terhadap organisasi-organisasi sudah
tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip demokrasi; dan Ketiga, bahwa
Keputusan Jaksa Agung tentang larangan terhadap Saksi Yehova
dianggap tidak lagi efektif sehingga perlu dicabut untuk memberikan
kepastian hukum. Meskipun SK pelarangan sudah dicabut, angin
kebebasan belum sepenuhnya dirasakan oleh penganut Saksi Yehova,
karena fakta di lapangan menunjukkan praktik-praktik diskriminasi
masih sering dialami oleh para penganutnya.
3. Jamaah Ahmadiyah
Jemaat Ahmadiyah Indonesia ( JAI) terdaftar sebagai badan
hukum berdasarkan Penetapan Menteri Kehakiman RI Nomor :
JA.5/23/13 tanggal 13 Maret 1953 yang dimuat dalam Tambahan
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Berita Negara Nomor : 26 tanggal 31 Maret 1953. JAI juga terdaftar
sebagai organisasi kemasyarakatan di Departemen Dalam Negeri
dengan Nomor : 75/D.I/VI/2003 tanggal 5 Juni 2003.
Dalam perkembangannya kehadiran JAI mendapat penolakan
dari umat Islam, karena ajaran JAI dianggap berbeda dengan pokokpokok ajaran agama Islam. MUI sendiri pada tahun 1980 pernah
mengeluarkan fatwa sesat kepada Ahmadiyah. Kemudian pada tahun
2005 MUI menegaskan kembali melalui fatwa terbarunya yang juga
menyatakan bahwa ahmadiyah itu sesat dan menyesatkan. Menyusul
kemudian fatwa yang sama juga dikeluarkan oleh MUI didaerah,
seperti MUI Aceh, MUI Sumatera Utara, MUI Riau. Dan beberapa
organisasi Islam seperti PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama),
Muhammadiyah dan lain-lain. Bahkan beberapa pemerintah daerah
melalui Tim Pakemnya masing-masing telah melakukan pelarangan
terhadap ajaran Ahmadiyah seperti di Subang, Meulaboh, Lombok
Timur, Sindereng Rapang, Kerinci, Tarakan, dan Sumatera Utara.
Menyikapi permasalahan Ahmadiyah, pemerintah pusat
melalui Departemen Agama bersama-sama dengan Kejaksaan Agung,
Departemen Dalam Negeri, Mabes Polri dan beberapa tokoh agama
telah melakukan dialog dengan Pengurus Besar Jemaah Ahmadiyah
Indonesia (PB JAI) sejak tanggal 7 September 2007 sampai dengan 14
Januari 2008. Pertemuan tersebut menghasilkan 12 butir penjelasan
PB JAI tentang pokok-pokok keyakinan dan kemasyarakatan warga
JAI yang antara lain:
1. Kami warga Jemaat Ahmadiyah sejak semula meyakini dan
mengucapkan dua kalimah syahadat sebagaimana yang
diajarkan oleh Yang Mulia Nabi Muhammad Rasulullah
SAW yaitu, Asyhadu anlaa-ilaaha illallahu wa asyhadu anna
muhammadar Rasulullah. Artinya : aku bersaksi bahwa
sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa
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sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah.
2. Sejak semula kami warga Jemaat Ahmadiyah meyakini bahwa
Muhammad Rasulullah adalah Khatamun Nabiyyin (Nabi
Penutup).
3. Diantara keyakinan kami bahwa Hadhrat Mirza Ghulam
Ahmad adalah seorang guru, mursyid, pembawa berita gembira
dan peringatan serta pengemban mubasyirat, pendiri dan
pemimpin Jemaat Ahmadiyah yang bertugas memperkuat
dakwah dan syiar islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad
SAW.
4. Untuk memperjelas bahwa kata Rasulullah dalam 10 syarat
bai’at yang harus dibaca oleh setiap calon anggota Jemaat
Ahmadiyah bahwa yang dimaksud adalah Nabi Muhammad
SAW, maka kami mencantumkan kata Muhammad di depan
kata Rasulullah.
5. Kami warga Jemaat Ahmadiyah meyakini bahwa :
a. Tidak ada wahyu syariat setelah Al-Quranul Karim yang
diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
b. Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Rasulullah SAW
adalah sumber ajaran islami yang kami pedomani.
6. Buku Tadzkirah bukanlah kitab suci Ahmadiyah, melainkan
catatan pengalaman rohani Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad
yang dikumpulkan dan dibukukan serta diberi nama Tadzkirah
oleh pengikutnya pada tahun 1935, yakni 27 tahun setelah
beliau wafat (1908).
7. Kami Jemaat Ahmadiyah tidak pernah dan tidak akan
mengkafirkan orang Islam di luar Ahmadiyah, baik dengan
kata-kata maupun perbuatan.
8. Kami warga Jemaat Ahmadiyah tidak pernah dan tidak akan
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menyebut masjid yang kami bangun dengan nama Masjid
Ahmadiyah.
9. Kami menyatakan bahwa setiap masjid yang dibangun dan
dikelola oleh Jemaat Ahmadiyah selalu terbuka untuk seluruh
umat Islam dari golongan manapun.
10. Kami warga Jemaat Ahmadiyah sebagai muslim selalu
melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama
dan mendaftarkan perkara perceraian dan perkara-perkara
lainnya berkenaan dengan itu ke kantor Pengadilan Agama
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Kami warga Jemaat Ahmadiyah akan terus meningkatkan
silaturahmi dan bekerjasama dengan seluruh kelompok/
golongan umat Islam & masyarakat dalam perkhidmatan
sosial kemasyarakatan untuk kemajuan islam, bangsa & negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
12. Dengan penjelasan ini, kami Pengurus Besar Jemaat
Ahmadiyah Indonesia (PB JAI) mengharapkan agar warga
Jemaat Ahmadiyah khususnya dan umat Islam umumnya serta
masyarakat Indonesia dapat memahaminya dengan semangat
ukhuwah islamiyah, serta persatuan dan kesatuan bangsa.
Dalam rangka memantau pelaksanaan 12 butir Penjelasan PB
JAI di lapangan, Menteri Agama telah membentuk Tim Pemantau
dan Evaluasi yang beranggotakan unsur-unsur dari Departemen
Agama, Kejaksaan Agung, Departemen Dalam Negeri, dan POLRI.
Pemantauan dan evaluasi dilapangan dilakukan selama tiga bulan di
55 titik komunitas JAI, yang terdapat di 33 kabupaten/kota. Dari
hasil pemantauan dan evaluasi di lapangan Tim menyimpulkan bahwa
warga JAI belum sepenuhnya melaksanakan 12 butir penjelasan
PB JAI. Beberapa butir yang tidak sesuai antara penjelasan dengan
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kenyataan dilapangan adalah :
1. Tetap meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW.
2. Tetap meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi,
Masih Mau’ud, dan Imam Mahdi.
3. Tetap meyakini isi buku Tadzkirah tentang kewahyuan dan
kebenarannya, termasuk klaim tentang kenabian Mirza Ghulam
Ahmad di dalamnya.
4. Tetap menafsirkan Al-Quran sesuai dengan Buku Tadzkirah.
5. Tetap tidak bersedia bermakmum dalam shalat kepada orang
islam non-JAI karena dianggap kufur (ingkar) kepada kenabian
Mirza Ghulam Ahmad yang berarti JAI mengkafirkan Muslim
non-JAI secara perbuatan.
Dengan demikian, berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi
dilapangan tersebut, warga JAI masih dianggap menganut penafsiran
keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam,
bahkan secara sistematis terus berupaya mengusahakan dukungan
umum untuk melakukan kegiatan dan penafsiran keagamaan yang
menyimpang melalui buku, dan pengiriman mubaligh-mubalighnya
kedaerah-daerah.
Disamping itu, mereka juga menyatakan tidak akan merubah
dan tidak ada keinginan untuk merubah kegiatan dan penafsiran
keagamaan yang menyimpang tersebut, dan tidak perlu ada perubahan
apapun sebagaimana disampaikan melalui surat dari PB JAI kepada
Departemen Agama tanggal 21 Februari 2008 Nomor : 911/Amir/
II/2008 dan keterangan Pimpinan PB JAI pada pertemuan dengan
kepala Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama tanggal 10
Maret 2008, di Departemen Agama.
Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut, Rapat Tim
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Pakem pada tanggal 16 April 2008 merencanakan untuk mengeluarkan
Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri
Dalam Negeri agar warga JAI diberi perintah dan peringatan keras
untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang
menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam. Dan puncaknya pada
tanggal 9 Juni 2008, Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri
Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB)
Nomor : 03 Tahun 2008, Nomor : KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor :
199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut,
Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia
( JAI) dan warga masyarakat, yang berisi :
1. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga
masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan atau
mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran
tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan
kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan
yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang
menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.
2. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut,
anggota, dan/atau anggota pengurus JAI, sepanjang mengaku
beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran
dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran
Agama Islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya
nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.
3. Penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus JAI yang
tidak mengindahkan peringatan dan perintah dalam SKB ini
dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan
termasuk terhadap organisasi dan badan hukumnya.
4. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga
masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat
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beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan
masyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau
tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/
atau anggota pengurus JAI.
5. Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan
perintah dalam SKB ini dapat dikenai sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Memerintahkan kepada aparat Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah-langkah
pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan
pelaksanaan keputusan bersama ini.
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BAB III
TIM PAKEM DAN UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP
KEBEBASAN BERAGAMA DAN KEPERCAYAAN
A. Paradigma Pembentukan Tim Pakem
1. Warisan Kolonial
Meskipun secara formal Tim Pakem baru dibentuk setelah
kemerdekaan, tetapi esensi pengawasan terhadap agama dan
kepercayaan telah ada sejak zaman kolonial. Snouck Hurgronje
merupakan tokoh yang paling berperan dalam memberikan usulan
terkait kebijakan kolonial, termasuk dalam urusan beragama. Ada
dua usulan Snouck yang krusial dan berlanjut hingga saat ini yaitu
kriminalisasi terhadap umat beragama dan menjadikan Islam sebagai
”objek birokratisasi dan administrasi”.
Kriminalisasi dilakukan terhadap kelompok agama diantaranya
tarekat dan pada tingkat tertentu para Haji. Ada beberapa istilah
yang dikemukakan oleh Snouck terkait dengan kelompok tersebut
misalnya ”Pengikut Tarekat Rendahan”, pengikut guru mistik
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urakan”, ”kelompok fanatik”, dan kelompok ”pan-Islamis”. Dengan
menjadikan Islam sebagai objek birokratisasi dan administrasi maka
dibentuklah Kantoor voor Inlandsche Zaken, yang pada tahun 1899.
Direktur pertamanya adalah Snouck Hurgronje. Orang pribumi
menyebut lembaga ini sebagai ”Kantor Agama” dan sekarang sebagai
Departemen Agama48.
Ide pengawasan terhadap berbagai agama berawal dari
munculnya pemberontakan yang dilakukan oleh petani di Cilegon
Banten sekitar tahun 1888. Pada tanggal 7 Juni 1889, setahun
setelah meletusnya pemberontakan tersebut, Snouck sebagai
penasehat urusan Islam dan Pribumi menulis surat kepada Gubernur
Jenderal Hindia Belanda. Dalam suratnya Snouck mengulas tentang
keberadaan Azimat (tulisan tertentu dalam bentuk arab), yang
banyak ditemukan dan sering di pakai oleh masyarakat. Melalui surat
tersebut Snouck gagal melihat persoalan mendasar yang menyebabkan
terjadinya pemberontakan sehingga rekomendasi yang diberikan juga
tidak relevan. Dalam surat tersebut, Snouck mengusulkan perlunya
pengawasan terhadap pengajaran agama.
Sejak peristiwa pemberontakan di Cilegon Banten, para guru
agama Islam menjadi korban pemburuan Pemerintah, dan itu terjadi
dimana-mana. Banyak guru dan santri ditahan, diperiksa dan bahkan
dibuang. Bahkan ada beberapa Bupati untuk menghindari resiko
yang dapat muncul dikemudian hari, melarang pengajaran kitabkitab agama, atau setidak-tidaknya membatasi penyebaran tarekat di
wilayah masing-masing. Ada pula sejumlah orang yang sebenaranya
guru agama biasa, tapi karena dianggap berbahaya ikut menjadi objek
perburuan49.
Snouck tidak puas dengan tindakan parsial yang dilakukan
Ahmad Baso, Islam Pascakolonial Perselingkuhan Agama, Kolonialisme dan
Liberalisme, (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 196.
49
Ibid, hlm. 229.
48
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oleh Bupati/Pemerintah daerah terhadap kelompok agama. Oleh
karena itu, Snouck menggagas perlunya pengawasan yang bersifat
sentral dari pemerintahan pusat yang tertuang dalam bentuk undangundang. Undang-undang tersebut sangat diperlukan untuk menjamin
pengawasan dan kontrol terhadap kalangan agamawan. Tujuannya
adalah untuk menarik ajaran Mohammadan itu ke dalam lingkungan
keadaan yang diamati setiap hari. Selain pembentukan Undangundang, Snouck juga mengusulkan perlunya data statistik untuk
melakukan pendataan terhadap jumlah guru agama.
Terkait dengan penyusunan undang-undang ini, Snouck
mengusulkan beberapa poin penting sebagai berikut50;
Pribumi dan yang dipersamakan dengan itu, guna memberikan
pengajaran agama Mohammadan, baik di rumah kediaman maupun
di rumah ibadah, pesantren atau pondok membutuhkan izin tertulis
dari bupati, patih yang mandiri, atau jika kedua jabatan tersebut tidak
ada, dari kepala pemerintah setempat. Kalau tanpa izin, akan diberi
sanksi. Izin akan dikeluarkan jika: pelamar terkenal dengan nama
baik, dan sifat pengajaran yang diberikan tidak bertentangan dengan
ketertiban umum dan kesusilaan. Dan juga tidak terdapat keadaan luar
biasa yang melawan dikeluarkannya permintaan tersebut. Izin dicabut
kalau sang guru menjadikan dirinya tidak pantas mendapatkannya
karena kelakuannya.
Para guru memelihara daftar yang mereka isi, selain nama
murid-murid mereka, asal-usul mereka, tanggal penerimaan mereka
sebagaimana adanya dan tanggal tamat pelajaran mereka. Daftar
tersebut sewakti-waktu di periksa oleh wedana, juga oleh komisi yang
ditunjuk untuk itu. Para guru wajib memberikan keterangan yang
diinginkan oleh para pembesar mengenai pengajaran yang mereka
berikan dan murid-murid mereka. Penolakan akan dikenakan sanksi.
50

Ibid, 230
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Dibagian penjelasan disebutkan, sementara guru-guru yang
dianggap susah diawasi seperti guru kebal, guru ngelmu-ngelmu,
karena beroperasi secara gelap, akan ditangani oleh Polisi Rahasia
dan akan dihadapkan pada hakim pidana.
Usulan peraturan ini kemudian disahkan dalam Staatsblad
No. 550 tahun 1905, yang kemudian dikenal dengan Ordonansi
Guru. Ordonansi ini berlaku sejak 2 Nopember 1905. Ordonansi ini
kemudian diperbaharui dengan ordonansi guru tahun 1925 melalui
Staatsblad No. 219 tahun 1925 dan berlaku sejak 1 Juni 1925. Secara
subtansi tidak ada perubahan yang berarti. Pengawasan terhadap para
guru tetap menjadi hal penting yang harus tetap dilakukan. Menurut
Ordonansi Guru tahun 1925, pengawasan terhadap pengajaran agama
Islam dilakukan oleh satu tim yang terdiri dari Bupati Patih, wedana
atau kepala distrik dan Onderdistrik dan juga Pengadilan Negeri.
Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan, bahwa
dalam konteks sejarah, Tim Pakem sejatinya adalah warisan kolonial.
Mekanismenya pengawasan ini diperlukan untuk menjaga stabilitas,
demi langgengnya kekuasan kolonial di Nusantara.
2. Tidak Sejalan dengan Prinsip Demokrasi
Demokrasi telah menjadi pilihan bagi bangsa ini sebagai jalan
menuju negara modern yang dapat mensejahterakan warga negaranya.
Sebagai negara demokrasi, maka prinsip-prinsip demokratis harus
terwujud dalam setiap kebijakan yang diambil oleh negara, termasuk
kebijakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Negara demokrasi dan spirit demokrasi mengandaikan adanya
pemenuhan kedaulatan rakyat, persamaan di hadapan hukum dan
pemerintahan, adanya pelindungan terhadap hak-hak individu,
serta pengakuan atas keberagaman warga. Tanpa itu, demokrasi
hanyalah kamuflase. Dengan demikian, Tim Pakem dibentuk tidak
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sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hal itu dapat dilihat dari
beberapa aspek, diantaranya aspek kewenangan, aspek struktur/
organisasi, tindakan Tim Pakem terhadap penganut agama dan aliran
kepercayaan.
Pertama, aspek kewenangan. Tim Pakem dibentuk guna
mengawasi agama dan aliran kepercayaan. Fungsi pengawasan oleh
Tim Pakem berujung pada tindakan represif berupa pelarangan atas
eksisnya agama atau ajaran tertentu. Padahal kebebasan menganut
ajaran tertentu dan melaksanakannya adalah hak dasar yang tidak
dapat diganggu gugat. Adanya pengawasan terhadap agama dan cara
orang beragama telah mereduksi kebebasan beragama yang telah
dijamin oleh konstitusi dan instrumen internasional. Beragama
dan berkeyakinan adalah urusan individual yang seharusnya negara
tidak perlu mencampurinya terlalu jauh. Negara tidak memiliki
tanggungjawab terhadap keberagamaan seseorang, sementara yang
menjadi tanggungjawab negara adalah melindungi dan menjaga hak
setiap orang untuk menjalankan ajaran agamanya terlaksana dengan
baik.
Kewenangan yang diberikan kepada Tim Pakem telah merampas
salah satu hak dasar warga negara yang seharusnya diproteksi oleh
negara. Dalam konteks internasional, kebebasan beragama telah
disepakati sebagai hak yang tidak dapat diganggu gugat dalam
keadaan apapun. Dengan demikian, negara bertanggungjawab
atas pemenuhan hak ini bagi setiap warga negara. Pada sisi lain,
pelarangan atau pemburan ajaran tertentu merupakan tindakan yang
inkonstitusional, karena berkumpul dan berserikat juga merupakan
hak yang dilindungi konstitusi.
Selain itu, pengawasan yang dilakukan Tim Pakem telah
melanggengkan praktik-praktik diskriminasi dan dapat mengancaman
eksistensi kelompok-kelompok minoritas dalam masyarakat. Spirit
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demokrasi tidak memandang mayoritas dan minoritas, bahkan
negara harus memberi jaminan perlindungan terhadap minoritas
dari praktek-prakek kesewenang-wenangan dari kelompok mayoritas.
Perlindungan terhadap kelompok minoritas merupakan perwujudan
nyata dari demokrasi.
Kedua, aspek struktur/organisasi. Salah satu unsur penting
dalam Tim Pakem adalah institusi militer dan inteljen. Dalam
praktik kedua institusi ini cukup banyak berperan, terutama dalam
memberikan masukan terhadap kemungkinana adanya ancaman yang
dapat dianggap mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat. Dengan
masuknya jajaran militer dan inteljen, menjadikan kelembagaan Tim
Pakem selalu bergerak dalam ruang sosial yang tidak normal. Menurut
Soetandyo Wignyosebroto, keanggotaan tim yang memasukkan
pejabat-pejabat dari lingkungan intelejen, menujukkan keberadaan
tim ini tidak hanya sebatas berada di ranah yang bersuasana hukum
pidana (strafrechtelijk), tetapi juga berada di ranah yang bersuasana
“adanya potensi ancaman bahaya keamanan/ketertiban nasional
yang tak mustahil bisa datang dari ada dan maraknya berbagai aliran
kepercayaan yang tak bersejalan dengan standar perilaku yang telah
dinormatifkan oleh agama-agama besar yang diakui negara”51.
Ketika Tim Pakem dibentuk, sistem politik Indonesia masih
didominasi oleh politik militer yang direpresentasikan secara
kelembagaan oleh ABRI. Militer sengaja masuk ke hampir semua
sektor tata pemerintahan sebagai bagian dari usaha untuk mengontrol
kehidupan sosial-politik masyarakat, termasuk di dalamnya adalah
mengawasi keberadaan aliran kepercayaan dalam masyarakat. Ini
semakin memperkokoh struktur teritorial ABRI, mulai dari KODAM
hingga Babinsa, yang mampu menjangkau hingga ke tingkat desa.
Bukan hanya itu, di tingkat propinsi dan kabupaten, pada waktu
Makalah disampaikan dalam pertemuan Ahli yang diselenggarakan oleh The
Indonesian Legal Resource Center, Wisma PGI, Agustus 2008.
51
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itu, militer senantiasa menempatkan personelnya untuk menduduki
posisi-posisi kunci di pemerintah, mulai dari jabatan Gubernur,
Bupati atau Walikota. Bahkan, hingga ke Panitia Pembebasan Tanah
di tingkat kabupaten pun, wakil dari institusi ABRI juga ada. Dengan
melihat latar belakang tersebut, keberadaan Tim Pakem tidak bisa
dilepaskan kaitannya dengan agenda pengendalian politik Orde Baru
c.q. ABRI waktu itu dalam politik pengendalian kehidupan sosial
politik masyarakat.
Dewasa ini, posisi militer dalam politik Indonesia sudah
berubah. Sebagaimana telah diatur di dalam Undang Undang Nomor
34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI sudah
tidak lagi memiliki fungsi, kewenangan dan tugas yang terkait dengan
masalah sosial dan politik, baik dalam kehidupan politik maupun
secara langsung dalam penanganan masalah ketertiban umum. Di
dalam Pasal 7 ayat (2) undang-undang tersebut dirinci tugas-tugas
TNI yang tidak termasuk dalam tugas perang. Pasal ini sama sekali
tidak memberikan mandat kepada kepada TNI untuk terlibat
dalam urusan pengawasan aliran kepercayaan di masyarakat. Oleh
karena itu, sebagai produk kebijakan, Tim Pakem telah kehilangan
relevansinya karena unsur pelaksananya sudah tidak relevan lagi,
terutama berkaitan dengan keberadaan unsur militer/ ABRI (dulu)/
TNI di dalamnya.
Ketiga, tindakan Tim Pakem terhadap penganut agama dan
aliran kepercayaan. Wewenang pengawasan oleh Tim Pakem berujung
pada tindakan represif berupa pelarangan, bahkan pembubaran
terhadap penganut agama atau aliran tertentu. Dalam praktik,
keputusan dan tindakan-tindakan yang akan dikeluarkan Tim Pakem
sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, baik yang berasal dari
struktur pemerintahan maupun komunitas masyarakat yang lain52.
Pelarangan terhadap Saksi Yehova dicabut pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Dengan demikian karakter pemerintah sangat mempengaruhi kinerja
52
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Aroma kepentingan politik seringkali mewarnai setiap tindakan
yang diambil Tim Pakem. Instrumen demokrasi seharusnya bergerak
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang legal dan rasional dan
bukan berdasarkan kepentingan politik.
3. Menyalahi Spirit Kemajemukan
Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Pancasila,
artinya bukan sebagai negara agama. Tetapi, Indonesia juga bukan
sebagai negara sekuler, karena tipologi negara sekuler sama sekali
tidak mau terlibat dalam urusan agama. Menurut Mahfud MD,
negara Pancasila adalah sebuah religious nation state yakni sebuah
negara kebangsaan yang religius yang melindungi dan memfasilitasi
berkembangnya semua agama yang dipeluk oleh rakyatnya tanpa
membedakan besarnya jumlah pemeluk masing-masing. Berangkat
dari konsepsi tersebut, maka adalah suatu keniscayaan bahwa negara
mempunyai kewajiban konstitusional (constitutional obligation)
untuk melindungi kebebasan beragama bagi setiap warga negaranya.
Sentralisme pada hakekatnya anti pluralisme. Sentralisme
menghendaki keseragaman standar perilaku pada tataran nasional,
tidak hanya dalam hal tatalaku yang tunggal berdasarkan ketentuanketentuan normatif hukum nasional yang telah dipositifkan dalam
bentuk undang-undang, tetapi juga dalam ihwal tatalaku keagamaan
berdasarkan hukum agama, nota bene hanya agama yang diakui resmi
oleh negara. Adapun agama rakyat, yang dilazimkan untuk disebut
aliran kepercayaan, tidaklah pernah diakui sebagai agama dalam
maknanya sebagai kehidupan spiritual. Alih-alih agama rakyat seperti
ini, termasuk juga agama-agama besar yang diakui negara namun
memperoleh tafsir dan maknanya sendiri menurut kepercayaan warga
masyarakat, justru acapkali dicurigai sebagai bentuk pengacaubalauan
Tim Pakem.
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yang akan merusak tatanan yang telah baku sebagaimana diperlukan
untuk menjaga persatuan nasional, yang oleh sebab itu sudah
sepatutnya kalau diawasi secara sungguh-sungguh oleh aparat
Kepolisian dan Intelejen.
Keberadaan Tim Pakem yang berperan melakukan pengawasan,
sejatinya bertentangan dengan semangat kemajemukan yang menjadi
bagian tak terpisahkan dari pendirian bangsa ini.
4. Menjadi Alat Kekuasaan Otoriter dan Represif
Indonesia secara sadar mengadopsi suatu sistem pemerintahan
yang dianggap ideal bagi bangsa ini yaitu Republik. Pilihan terhadap
Republik sejatinya dilatari oleh berbagai pengalaman masa lalu
sebelum kemerdekaan, dimana Nusantara terdiri dari kerajaan
baik besar maupun kecil. Sistem dan kultur politik kerajaan
(monarchi) sangat feodalistik dan paternalistik, sehingga sistem ini
tidak memberi tempat bagi rakyat untuk lebih aktif terlibat dan
berkontribusi dalam membangun dan mengembangkan negara yang
lebih baik. Berdasarkan pengalaman tersebut, maka sejak Indonesia
merdeka tahun 1945 bersepakat membentuk negara dengan sistem
pemerintahan Republik sebagai bentuk penolakan terhadap sistem
pemerintahan yang otoriter dan represif.
Tim Pakem bertugas melakukan pengawasan terhadap aliran
agama dan kepercayaan. Dalam praktik, mekanisme ini sering
digunakan oleh kekuasaan otoriter untuk bertindak secara sewenangwenang. Pada mulanya peran pengawasan ini melekat pada Departemen
Agama yang bersifat preventif dan kemudian berpindah ke Kejaksaan
Agung yang bersifat represif. Pengalihan peran pengawasan ini dapat
diduga disebabkan oleh semakin kukuhnya paradigma pemerintahan
di era Soekarno dan berlanjut pada era Soeharto. Dalam dua sistem
pemerintahan tersebut sangat mementingkan penguatan kontrol
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yang kuat dan sentralistik. Pemerintahan Soeharto, merupakan rezim
yang menekankan stabilitas nasional, developmentalisme yang amat
sentralistik dan otokratik. Rezim ini berupaya untuk mendayagunakan
hukum sebagai alat kontrol dan rekayasa sosial yang efektif. Pada
era rezim ini jelas kalau perlindungan dan pemajuan hak-hak asasi
manusia banyak diabaikan.
Dalam konteks politik Orde Baru, tidak bisa dipungkiri bahwa
Tim Pakem merupakan bagian dari instrumen pengendalian dan
pengawasan politik Orde Baru terhadap berbagai aliran kepercayaan
yang secara organisatoris dilekatkan pada struktur organisasi
Kejaksaan, mulai dari Kejaksaan Agung sampai Kejaksaan Negeri.
Tim ini menjadi menjadi badan pengarah yang bisa memberikan
rekomendasi kepada Jaksa Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi dan
Kepala Kejaksaan Negeri. Lebih dari itu, Tim Pakem ternyata juga
memiliki kewenangan mengambil tindakan langsung terhadap aliran
kepercayaan yang diduga kuat akan atau sedang membahayakan
ketertiban dan ketentraman masyarakat.
Dalam rezim otokratik yang mengendalikan segala kekuasaannya
secara terpusat di satu tangan lembaga eksekutif, memiliki implikasi
hak-hak asasi warganegara untuk berekspresi, berserikat dan juga
beribadah menurut kepercayaannya harus disubordinasikan di bawah
kepentingan nasional sebagaimana yang dipahami secara sepihak
oleh para pejabat Negara. Akan tetapi zaman telah berubah dan orde
reformasi lahir dengan semangatnya yang progresif. Dengan demikian
keberadaan kelembagaan seperti Tim Pakem tidak lagi relevan untuk
di pertahankan.
B. Konstitusionalitas Pembentukan Tim Pakem
1. Dasar Hukum Lemah
Dalam negara hukum setiap organ negara bergerak dan
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bertindak harus berdasarkan norma hukum yang berlaku. Sebuah
norma dianggap sah sebagai norma hukum yang mangikat umum
apabila norma itu dianggap berlaku karena diberlakukan atau karena
dianggap berlaku oleh para subyek hukum yang diikatnya. Menurut
Jimly Ashiddiqie, norma hukum yang baik yang akan diberlakukan
harus berdasarkan pada empat pertimbangan yaitu pertimbangan
yang bersifat filosofis, juridis, politis, dan sosiologis53.
Pertama, keberlakuan filosofis. Suatu norma hukum dikatakan
berlaku secara filosofis apabila norma hukum itu memang bersesuaian
dengan nilai-nilai filosofis yang dianut oleh suatu negara. Dalam
konteks negara Republik Indonesia, nilai filosofis terkadung dalam
Pancasila sebagai ’staats-fundamentalnorm’. Rumusan kelima
Pancasila terkandung nilai religiusitas Ketuhanan yang Maha Esa,
humanitas kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalitas dalam
ikatan kebineka-tunggal-ikaan, soverenitas kerakyatan, dan sosialitas
keadilan bagi segenap rakyat. Kelima nilai filosofis tersebut tidak
boleh diabaikan atau ditentang oleh norma hukum yang akan disusun
dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
Kedua, keberlakukan juridis adalah keberlakuan suatu norma
hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang
dilihat dari teknis yuridis. Secara juridis, suatu norma hukum itu
dikatakan berlaku apabila norma hukum itu memang; (i) ditetapkan
sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih tinggi;
(ii) ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan
keharusan antara satu kondisi dengan akibatnya; (iii) ditetapkan
sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum
yang berlaku; (iv) ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga
yang memang berwenang untuk itu. Jika keempat kriteria tersebut
terpenuhi, maka sebuah norma hukum dapat dikatakan berlaku
Jimly Ashiddiqie, Perihal Undang-Undang di Indonesia, ( Jakarta: Mahkamah
Konstitusi, 2006), hlm. 242-244.
53
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secara juridis.
Ketiga, keberlakuan politis. Suatu norma dikatakan berlaku
secara politis apabila pemberlakuannya memang didukung oleh faktor
kekuatan politik yang nyata. Keberlakuan secara politik terkait dengan
teori kekuasaan yang memberikan legitimasi kepada kekuasaan untuk
mengambil keputusan terkait dengan kepentingan masyarakat.
Kempat, keberlakuan sosiologis. Pandangan sosiologis
mengenai keberlakuan ini cenderung mengutamakan pendekatan
yang bersifat empirik dengan mengutamakan beberapa kriteria; (i)
kriteria pengakuan (recognition theory). (ii) kriteria penerimaan
(reception theory), atau (iii) kriteria faktisitas hukum.
Kriteria pengakuan menyangkut tentang sejauhmana subyek
hukum yang diatur memang mengakui keberadaan dan daya ikat serta
kewajibannya untuk menundukkan diri pada norma hukum yang
bersangkutan. Jika subyek hukum yang bersangkutan merasa tidak
terikat, maka secara sosiologis norma hukum yang bersangkutan tidak
dapat dikatakan berlaku baginya. Kriteria penerimaan terkait dengan
kesadaran masyarakat untuk menerima daya atur dan daya paksa
norma hukum tersebut baginya. Sedangkan kriteria faktisitas hukum
menekankan pada kenyataan faktual yaitu sejauh mana hukum itu
sungguh-sungguh berlaku efektif dalam kehidupan nyata masyarakat.
Jika suatu norma hukum secara juridis formal berlaku, diakui dan
diterima sebagai norma yang eksis, tetapi dalam prakteknya tidak
efektif, maka dalam faktanya norma hukum itu tidak berlaku. Dengan
demikian, norma hukum dapat dikatakan berlaku secara sosiologis
kalau dapat memenuhi kriteria tersebut diatas.
Ketentuan mengenai pembentukan peraturan perundangundangan telah diatur melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 2004
tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan
ini diantaranya mengatur tentang hirarki dan proses pembentukan
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peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hirarki
peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah54;
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah
Berdasarkan pertimbangan keberlakuan peraturan perundangundangan dan hirarkinya, maka terkait dengan eksistensi Tim Pakem
dapat disampaikan catatatan sebagai berikut.
Surat Keputusan Kejaksaan tidak masuk dalam hirarki
peraturan perundang-undangan. Tim Pakem dibentuk berdasarkan
Surat Keputusan Jaksa Agung RI nomor 004/JA/01/1994 bertanggal
15 Januari 1994. Sekalipun keberadaan Tim Pakem ini dikatakan
mempunyai dasar hukum yang jelas, namun menurut teori hukum,
dasar hukum itu amat lemah dan bahkan sudah seharusnya, ipso jure,
kalau dinyatakan tidak berlaku sejak awal mulanya. SK Kejaksaan
Agung dibentuk tanpa mengindahkan doktrin yang berlaku dalam
tradisi penataan sistem hukum nasional yang berbunyi lex superiori
derogat lex inferior (hukum yang lebih tinggi kedudukannya
mengesampingkan aturan hukum yang lebih rendah).
Selain itu, salah satu landasan pembentukan Tim Pakem
Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.
54
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adalah UU No. 1/PNPS/1965. Peraturan ini dapat dikatakan cacat
secara subtantif dan tidak dapat diterima secara sosiologis. UU
No.1/PNPS/1965 dibentuk oleh konfigurasi politik yang otoriter,
sentralistik dan terpusat, dan bukan dibentuk oleh konfigurasi
politik yang demokratis. Pasal 28 J ayat (2) perubahan kedua UUD
1945 secara langsung menyebutkan “masyarakat yang demokratis”.
Ini berarti UU No.1/PNPS/1965 bukanlah aturan hukum yang
dimaksud oleh pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 untuk membatasi hak
atas kebabasan beragama dan kepercayaan. Selain itu, UU No.1/
PNPS/1965 tidak bisa dikatakan sebuah hukum, karena proses
pembentukan UU tersebut tidak melibatkan partisipasi rakyat.
Selain itu, UU No.1/PNPS/1965 tidak menjelaskan justifikasi
apa yang menyebabkan perlunya ada pembatasan atas kebebasan
beragama/kepercayaan, dan alasan ketertiban umum (public order)
yang diterjemahkan ketentraman masyarakat di dalam konsideran
UU No.1/PNPS/1965 dan juga pasal 156 a KUHP bukanlah sebuah
alasan yang dapat dijustifikasi untuk membatasi kebebasan beragama/
kepercayaan.
Pembentukan Tim Pakem tidak mempunyai landasan
konstitusional yang memadai. Keberadaannya melanggar prinsip
supremasi hukum karena mencampuradukkan antara fungsi
eksekutif dan yudikatif. Peran ini juga merupakan pelanggaran
prinsip pemisahan kekuasaan. Keterlibatan unsur militer dalam Tim
Pakem menunjukan masih kuatnya paradigma militeristik dalam
penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Dalam suasana demokrasi,
militer harus ditempatkan secara proporsional sebagai institusi yang
bertugas menjaga kedaulatan Negara Kedaulatan NKRI, dan bukan
menjalankan fungsi yang bukan menjadi kompetensinya.
Pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga UUD 1945 menjelaskan
negara Indonesia adalah negara hukum, di mana ciri-ciri negara
hukum adalah adanya perlindungan HAM, pemisahan kekuasaan,
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supremasi hukum, dan peradilan tata usaha negara. Dalam konteks
perlindungan HAM, keberadaan Tim Pakem justru melanggar HAM
khususnya hak atas kebebasan beragama dan kepercayaan ketika Tim
Pakem menyatakan sesat suatu agama atau kepercayaan.
2. Kewenangan Tim Pakem Bertentangan dengan Konstitusi
Hak kebebasan beragama bukan hak mutlak tanpa batas,
melainkan dibatasi oleh kewajiban dan tanggung jawab seseorang
untuk menghargai dan menghormati sesama manusia, apapun
agamanya. Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan
Politik yang telah diratifikasi pemerintah memberikan kewenangan
kepada pemerintah untuk melakukan pembatasan-pembatasan dalam
kehidupan keagamaan. Akan tetapi, harus diingat bahwa semua
bentuk pembatasan atau pengaturan itu hanya boleh dilakukan
dengan undang-undang.
Pembatasan kebebasan beragama hanya diperlukan
jika mengarah kepada pembatasan untuk mewujudkan,
mengimplementasikan, atau memanifestasikan ajaran agama atau
keyakinan seseorang yang termasuk kebebasan bertindak (freedom
to act). Jadi, pembatasan tidak mencakup hak kebebasan beragama
dan berkeyakinan dalam pengertian freedom to be. Sebab, kebebasan
untuk mengimplementasikan ajaran agama atau keyakinan bersifat
derogable, boleh dibatasi, diatur, atau ditangguhkan pelaksanaannya.
Dengan demikian tujuan utama pembatasan itu adalah untuk
menangkal ancaman terhadap keselamatan orang (kehidupan,
integritas, kesehatan mereka) atau kepemilikan mereka. Pembatasan
itu semata-mata dimaksudkan untuk melindungi keselamatan seluruh
masyarakat.
Oleh karena itu, regulasi negara dalam kehidupan beragama
tetap diperlukan. Regulasi dimaksud dilakukan dalam rangka
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memberikan perlindungan kepada warga negara, bukan intervensi.
Untuk tujuan-tujuan tersebut, negara perlu menetapkan ramburambu agar para pemeluk agama tidak mengajarkan hal-hal yang
mengganggu ketertiban masyarakat dan kesehatan mereka, tidak
mengajarkan kekerasan (violence) kepada siapa pun dan dengan alasan
apa pun, dan tidak melakukan penghinaan terhadap pengikut agama
lain.
Ada beberapa elemen yang dapat dimuat di dalam pengaturan
dalam rangka pembatasan beragama. Pembatasan dimaksud
sebagaimana terbaca dalam pasal 18, ayat (3): mencakup lima
elemen berikut: keselamatan masyarakat (public savety), ketertiban
masyarakat (public order), kesehatan masyarakat (public health),
etik dan moral masyarakat (morals public), dan melindungi hak dan
kebebasan mendasar orang lain (the fundemental rights and freedom
of others).
Pertama, Restriction For The Protection of Public Safety
(pembatasan untuk melindungi keselamatan masyarakat).
Dibenarkan pembatasan dan larangan terhadap ajaran agama yang
membahayakan keselamatan pemeluknya. Contohnya, ajaran agama
yang ekstrim, misalnya menyuruh untuk bunuh diri, baik secara
individu maupun secara massal. Atau ajaran agama yang melarang
penganutnya memakai helm pelindung kepala dalam berkendaraan.
Kedua, Restriction For The Protection of Public Order
(pembatasan untuk melindungi ketertiban masyarakat). Pembatasan
kebebasan memanifestasikan agama dengan maksud menjaga
ketertiban umum atau masyarakat. Di antaranya, aturan tentang
keharusan mendaftar ke badan hukum bagi organisasi keagamaan
masyarakat; keharusan mendapatkan ijin untuk melakukan rapat
umum; keharusan mendirikan tempat ibadat hanya pada lokasi yang
diperuntukkan untuk umum; dan aturan pembatasan kebebasan
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menjalankan agama bagi nara pidana.
Ketiga, Restriction For The Protection of Public Health
(pembatasan untuk melindungi kesehatan masyarakat). Pembatasan
yang diijinkan berkaitan dengan kesehatan publik dimaksudkan
untuk memberi kesempatan kepada pemerintah melakukan
intervensi guna mencegah epidemi atau penyakit lainnya. Pemerintah
diwajibkan melakukan vaksinasi, Pemerintah dapat mewajibkan
petani yang bekerja secara harian untuk menjadi anggota askes guna
mencegah penularan penyakit berbahaya, seperti TBC. Bagaimana
pemerintah harus bersikap seandainya ada ajaran agama tertentu yang
melarang vaksinasi, transfusi darah, melarang penggunaan infus dan
seterusnya. Demikian pula, misalnya larangan terhadap ajaran agama
yang mengharuskan penganutnya berpuasa sepanjang masa karena
dikhawatirkan akan mengancam kesehatan mereka.
Keempat, Restriction For The Protection of Morals (pembatasan
untuk melindungi moral masyarakat). Misalnya, melarang
implementasi ajaran agama yang menyuruh penganutnya bertelanjang
bulat ketika melakukan ritual.
Kelima, Restriction For The Protection of The Fundamental Rigths
and Freedom of Others (pembatasan untuk melindungi kebebasan
dasar dan kebebasan orang lain). (1) Proselytism (Penyebaran Agama):
Dengan adanya hukuman terhadap tindakan proselytism, pemerintah
dapat mencampuri kebebasan seseorang di dalam memanifestasikan
agama mereka melalui aktivitas-aktivitas misionaris di dalam rangka
melindungi agar kebebasan beragama orang lain tidak terganggu
atau dikonversikan. (2) Pemerintah berkewajiban membatasi
manifestasi dari agama atau kepercayaan yang membahayakan hakhak fundamental dari orang lain, khususnya hak untuk hidup, hak
kebebasan dari kekerasan, melarang perbudakan, kekejaman dan juga
eksploitasi hak-hak kaum minoritas.
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Dalam konteks Indonesia, ketentuan tentang hak atas kebebasan
beragama dan kepercayaan diatur di dalam pasal 28 E ayat (1) dan
pasal 28 I ayat (1) perubahan kedua UUD 1945, sementara pasal 28 J
ayat (2) merupakan ketentuan yang membatasi HAM. Apakah pasal
28 J ayat (2) perubahan kedua UUD 1945 membatasi secara mutlak
pasal 28 E ayat (1) dan pasal 28 I ayat (1) perubahan kedua UUD
1945?
Pasal 28 I ayat (1) perubahan kedua UUD 1945 menegaskan
hak beragama, interalia, merupakan hak yang tidak bisa dikurangi
dalam kondisi apapun. Ini berarti pasal 28 I ayat (1) dan pasal 28
E ayat (1) perubahan kedua UUD 1945 bukan merupakan obyek
pembatasan berdasarkan pasal 28 J ayat (2) perubahan kedua UUD
1945. Selanjutnya, apakah UU No.1/PNPS/1965 merupakan
produk hukum yang dapat membatasi hak atas kebebasan beragama
dan kepercayaan seperti yang dimaksud di dalam pasal 28 J ayat (2)
perubahan kedua UUD 1945 jo. Pasal 18 ayat (3) UU No.12/2005.
Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 menegaskan pembatasan
ditetapkan dengan UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain
dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan
moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu
masyarakat demokratis.
Pasal 28 J ayat (2) harus dibaca secara utuh, dan pembatasan
atas alasan-alasan tersebut ditetapkan dengan UU dalam suatu
masyarakat yang demokratis. Pembuat UU tidak menjelaskan apa
yang dimaksud dengan masyarakat yang demokratis, tetapi sebagai
sebuah perbandingan dengan Konvensi HAM Eropa khususnya pasal
9 ayat (2) menjelaskan ada diskresi Negara untuk membatasi hak atas
kebebasan beragama/kepercayaan (margin of appreciation). Diskresi
harus memenuhi syarat antara lain:
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1. Pembatasan harus dengan hukum, kualitas hukum menjadi
catatan penting di sini di mana masyarakat berpartisipasi
didalam pembentukannya;
2. Pembatasan harus mempunyai mempunyai legitimasi atas dasar
alasan-alasan yang dimungkin menurut pasal 9 tersebut;
3. Pembatasan tersebut perlu di dalam suatu masyarakat yang
demokratis.
Pasal 18 ayat (3) UU No.12/2005 mensyaratkan pembatasan
hak atas kebebasan beragama hanya ditujukan untuk kebebasan yang
sifatnya eksternal (forum eksternum)/manifest seperti worship, practice,
observance, dan teaching55. Syarat pembatasan harus berdasarkan
atas hukum, atas alasan public safety, public order, health and morals,
fundamental rights and freedom of others, dan perlu (necessary)
untuk mewujudkan alasan-alasan diatas. Ini berarti pasal 18 ayat
(3) merupakan ketentuan yang komprehensif untuk membatasi hak
atas kebebasan beragama dan kepercayaan, sementara itu UU No.1/
PNPS/1965 mutatis mutandis pasal 156 a KUHP adalah aturan yang
juga “dapat” membatasi hak atas kebebasan beragama/kepercayaan.
Penpres No.1/PNPS/1965 yang kemudian ditingkatkan
statusnya oleh UU No.5/1969, sementara UU. UU No.12/2005
adalah aturan yang berlaku sejak tahun 2005 sebagai konsekuensi
ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Sipol).
Menurut doktrin hukum lex posterior derogat lex imperiori atau istilah
lainnya aturan hukum yang berlaku belakangan mengesampingkan
aturan hukum yang berlaku lebih awal. Ini berarti dalam konteks
pembatasan kebebasan beragama pasal 18 ayat (3) UU No.12/2005
mengesampingkan UU No.1/PNPS/1965 mutatis mutandis pasal
55 Manfred Nowak, UN Covenant On Civil And Political Rights (CCPR Commentary), hal. 419 (2001)
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156 a KUHP, karena pasal 18 ayat (3) UU No.12/2005 berlaku
belakangan yang mengatur substansi yang sama, dan otomatis UU
No.12/2005 yang berlaku.
Harus dikatakan, bahwa secara substantif, SK Jagung tersebut
bertentangan dengan pasal 29 ayat 2 dan pasal 28E ayat 1 dan ayat
2 UUD 45 (yang telah ada, lama sebelum SK Jagung no. 004/1994
itu dibuat dan diterbitkan) dan dengan pasal 18, pasal 19 dan pasal
26 International Covenant on Civil And Political Right yang pada
tahun 2005 telah diratifikasi melalui UU No. 12 tahun 2005, dan
yang dengan demikian telah menjadi bagian dari hukum perundangundangan nasional.
Dokumen HAM internasional, konstitusi Indonesia dan
sejumlah undang-undang secara tegas menyatakan kebebasan
beragama merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar dan
tidak boleh dikurangi sedikitpun (non-derogable). Negara menjamin
pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan kebebasan beragama, baik
sebagai hak asasi yang mendasar bagi setiap manusia, maupun sebagai
hak sipil bagi setiap warga negara.
3. Tidak Sesuai dengan Prinsip Integrated Criminal Justice System
Bagian penting dari proses bernegara dan bermasyarakat
adalah sistem peradilan, khususnya sistem peradilan pidana. Sistem
peradilan pidana dibangun dan diciptakan untuk menjamin rasa
ketertiban dan keadilan dalam bernegara dan bermasyarakat. Namun
dalam pelaksanaannya masih menimbulkan permasalahan, khususnya
terkait dengan kewenangan masing-masing instansi yang menjadi sub
sistem peradilan pidana.
Sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini belum
mencerminkan kesinambungan yang bertujuan meciptakan tertib
hukum dan tegaknya keadilan. Tidak adanya proses kesinambungan

Tim Pakem dan Upaya Perlindungan terhadap Kebebasan Beragama dan Kepercayaan

tersebut dapat dilihat dari pelayanan institusi peradilan kepada
masyarakat yang harus berhadapan dengan sistem peradilan pidana.
Dengan demikian, penting untuk meletakkan kembali konsepsi
sistem peradilan terpadu untuk mengintegrasikan semua sub sistem
sehingga dapat bekerja secara proporsional. Hukum Acara Pidana
sebagai pedoman bagi para aparat penegak hukum telah mengatur
segala kewenangan dari masing-masing sub sistem dalam sistem
peradilan pidana di Indonesia. Di dalam hukum acara pidana telah
diatur dengan jelas apa tugas dan kewenangan masing-masing alat
negara yang bekerja dalam sistem peradilan pidana agar tercapai
keterpaduan.
Keberadaan Tim Pakem secara tidak langsung juga terkait
dengan sistem peradilan pidana karena di dalamnya terdapat
subsistem yang menjalankan fungsi-fungsi sistem peradilan pidana
yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Sehingga penting
untuk melihat keberadan Tim Pakem ini dari sudut pandang sistem
peradilan.
Tim Pakem merupakan lembaga ekstra judisial karena
dapat menilai sesat atau tidaknya suatu agama atau kepercayaan.
Sementara keanggotaan Tim Pakem mencampuradukan fungsi
penegakan hukum dan fungsi eksekutif, ini berarti melanggar ciriciri pemerintahan yang konstitusional di mana harus ada pemisahan
kekuasaan, supremasi sipil di atas militer, lembaga peradilan yang
independen dan imparsial, dan supremasi hukum.
Pasal 30 ayat (3) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk terlibat
dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Ada enam tugas
dan kewenangan yang diberikan, salah satunya adalah melakukan
pengawasan terhadap aliran kepercayaan. Sebagaimana dijelaskan
pada bagian penjelasan undang-undang ini, tugas dan kewenangan
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di bidang ketertiban dan ketentraman umum ini, termasuk di
dalamnya juga pengawasan terhadap aliran kepercayaan masyarakat,
dilaksanakan melalui pendekatan preventif. Tidak ada ketentuan di
dalamnya yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan ataupun
Jaksa Agung untuk mengeluarkan keputusan berkaitan dengan
pengawasaan tersebut, termasuk menetapkan apakah sebuah aliran
kepercayaan itu patut dilarang, dibubarkan atau dibekukan.
Dalam berbagai kasus penetapan status sebuah organisasi aliran
atau kelompok kepercayaan Kejaksaan sering menetapkan bahwa
organisasi tersebut dilarang dan dinyatakan dibekukan. Dari praktik
seperti itu, patut dipertanyakan apakah Kejaksaan merupakan pihak
yang berwenang mengeluarkan keputusan atas masalah keberadaan
sebuah organisasi yang nota bene hal itu terkait langsung dengan hak
dasar, yaitu hak untuk berorganisasi dan mendapatkan perlakuan
yang sama di depan hukum.
Baik UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan maupun
Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan, tidak pernah memberikan
kewenangan kepada kejaksaan untuk menetapkan pembekuan,
pelarangan dan pembubaran sebuah organisasi.
Dalam konteks negara hukum, seharusnya pengadilan lah
yang memiliki kewenangan untuk menentukan bubar-tidaknya
sebuah organisasi. Proses hukum yang lengkap diperlukan untuk
menjamin dipenuhinya prinsip kesetaraan di depan hukum. Tanpa
melalui proses pemeriksaan di pengadilan yang independen dan fair,
keputusan tentang status organisasi akan menjadi keputusan sepihak
pemerintah. Tidak ada kesempatan bagi organisasi tersebut untuk
mengajukan pembelaannya. Argumen-argumen yang dijadikan
dasar untuk melarang keberadaan sebuah organisasi atau kelompok
tidak pernah bisa diuji dan diperdebatkan secara terbuka. Dengan
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demikian, sesungguhnya kejaksaan telah melampaui kewenangan
pengadilan dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu.
C. Problem Pengawasan Agama dan Aliran Kepercayaan
Setidaknya ada empat permasalahan terkait dengan Pengawasan
yang dilakukan oleh Tim Pakem.
Pertama, terkait dengan fungsi pengawasan apakah bersifat
preventif atau represif. Berdasarkan ketentuan yang ada dalam
penjelasan undang-undang Kejaksaan, fungsi pengawasan bersifat
preventif dan bernuansa edukatif. Fakta lapangan menunjukkan,
berbagai rekomendasi yang dikeluarkan Tim Pakem ditindak lanjuti
dengan tindakan represif.
Kedua, terkait indikator penilaian dalam melakukan
pengawasan terhadap agama dan kepercayaan. Tidak ada ukuran yang
jelas dan tegas tentang indikator yang dipergunakan oleh Tim Pakem
dalam memutuskan untuk melakukan pengawasan. Yang sering
menjadi indikator hanyalah unsur ketertiban. Selain indikitator untuk
melakukan pengawaan, Tim Pakem tidak memiliki metode untuk
menilai sebuah ajaran agama. Penilaian selalu diserahkan kepada
departemen terkait, bila terkait dengan agama maka diserahkan
kepada Departemen Agama dan Kepada departemen Kebudayaan
Pariwisata terkait dengan aliran Kepercayaan. Dalam melakukan
penilaian suatu ajaran agama, Misalnya Islam, Tim Pakem menjadikan
MUI sebagai referensi untuk penilaian.
Ketiga, Tim Pakem tidak memiliki Standard Operational
Procedure (SOP). Sebagai fungsi pemerintahan yang memiliki peran
penting dalam kehidupan beragama, Tim Pakem tidak didukung
dengan Standard Operational Procedure (SOP) yang dapat dijadikan
pedoman bagi setiap elemen yang ada dalam Internal Tim Pakem
dalam mengambil suatu tindakan. Dengan tidak adanya SOP ini,
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maka kebijakan terkait dengan berjalannya Tim Pakem sangat
tergantung pada aktor-aktor yang dalam Tim Pakem. Sehingga potensi
penyalahgunaan dan timbulnya kesewenang-wenangan sangat besar.
Keempat, Tim Pakem sering menjadi alat kepentingan
kelompok mayoritas. Karena tidak jelasnya indikator pengawasan
Tim pakem serta tidak adanya standar operasional dalam bekerja,
pada akhirnya Tim Pakem bekerja karena kuatnya desakan yang
kuat dari kelompok masyarakat tertentu. Padahal negara seharusnya
berkewajiban melayani kehidupan beragama warganegaranya secara
adil, tanpa diskriminasi.
D. Dampak Rekomendasi Tim Pakem bagi Perlindungan Hak-hak
Warga
Rekomendasi yang dikeluarkan Tim Pakem memiliki dampak
serius bagi kelangsungan hidup para penganutnya. Dalam praktik,
pelarangan terhadap ajaran tertentu berimplikasi terhadap pemenuhan
hak-hak lain seperti hak ekonomi sosial dan budaya, yang seharusnya
tetap menjadi hak para penganut walaupun dinyatakan dilarang.
Hak yang juga sering diabaikan akibat dari rekomendasi Tim Pakem
adalah hak untuk hidup secara aman dan memperoleh perlindungan
dari segala tindakan yang mengancam. Kekerasan sering dialami oleh
kelompok atau aliran yang telah ‘disesatkan’ dan negara seakan tak
berdaya dalam mencegah terjadinya kekerasan.
Adanya kekerasan dan ancaman kekerasaan yang dialami
kelompok Ahmadiyah di berbagai daerah menunjukkan negara gagal
melindungi warga negaranya. Seringkali implementasi kewajiban
negara (obligation of the state) melemah sehingga mengancam
penghormatan dan perlindungan hak-hak itu. Melemahnya
implementasi prinsip kewajiban negara telah menyebabkan banyak
terjadi pelanggaran hak-hak manusia, baik melalui tindakan maupun
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pembiaran (omission) aparat negara. Dengan kata lain, pelanggaran
hukum begitu nyata menyertai setiap momen ‘penyesatan’ terhadap
agama atau aliran kepercayaan.
Hak Asasi Manusia menjadi bagian integral dari konsepsi negara
hukum dimana negara berkewajiban memenuhi hak tersebut. Hak
Asasi Manusia menurut pasal 1 Angka 1 UU No. 39/1999 tentang
HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan
manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib
dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi negara, hukum, pemerintah,
dan tiap orang, demi kehormatan, harkat, dan martabat manusia.
Pemenuhan atas hak asasi manusia merupakan tanggungjawab
negara, khususnya pemerintah. Berdasarkan ketentuan pasal 28I ayat
(4) menyatakan, bahwa perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak
asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah.
Negara juga telah meratifikasi Kovenan mengenai Hak-hak Sipil dan
Politik yang kemudian menjadi Undang-undang no 12 tahun 2005.
Seluruh jaminan ini merupakan upaya untuk melindungi hak setiap
warga negara dari segala bentuk kekerasan, intoleransi dan tindakan
diskriminatif yang dilakukan oleh pihak manapun. Dengan demikian
negara sesungguhnya mempunyai kewajiban untuk menghormati,
melindungi, memenuhi dan mempromosikan hak-hak manusia
(human rights).
Dalam konsepsi negara hukum, negara berkewajiban
melindungi setiap hak-hak warga negaranya tanpa diskriminatif.
Ketentuan pasal 28 ayat (2) menyatakan, bahwa setiap orang berhak
bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan
berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat
diskriminatif itu.
Perlindungan yang diamanatkan konstitusi merupakan salah
satu fungsi keberadaan negara. Negara yang gagal memberikan
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perlindungan terhadap warga negaranya, berarti negara gagal
menjalankan fungsinya dengan baik. Negara juga harus menegakkan
supremasi hukum dengan mengembalikan kepastian hukum. Setiap
tindakan yang mengandung unsur kriminal seperti perusakan tempat
ibadah dan penyerangan massa harus ditindak secara tegas.
Pada tingkat tertentu, negara terlihat tidak mampu bersikap
imparsial dalam memandang masalah yang ada di masyarakat,
khususnya menyangkut kehidupan keagamaan. Hal itu terlihat tidak
tegasnya negara terhadap setiap pelanggaran yang yang dilakukan
oleh kelompok lain terhadap komunitas agama dan kepercayaan.
Ketidakberhasilan negara bersikap imparsial terhadap warga negaranya
yang melanggar hukum merupakan kegagalan negara menegakkan
keadilan. Betapapun menyimpangnya satu kelompok agama atau
kepercayaan, sepanjang tidak mengganggu dan mengancam hak
orang lain, haknya sebagai warga negara tidak boleh dikurangi sedikit
pun apalagi dilanggar.
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BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Tim Pakem merupakan warisan kolonial yang pada waktu itu
efektif dipergunakan untuk mengontrol kelompok masyarakat
terutama kelompok agama yang dianggap dapat mengganggu
stabilitas. Meskipun eksistensinya tetap dipertahankan dalam
setiap rezim pemerintahan, namun fungsi dasarnya tidak
pernah berubah dari konsepsi pada masa kolonial.
2. Keberadaan Tim Pakem tidak sejalan dengan tuntutan
demokratisasi penyelenggaraan Pemerintahan. Paradigma
pembentukan Tim Pakem adalah pelaksanaan kekuasaan yang
otoriter dan sentralistik, sehingga keberadaannya tidak lagi
sejalan dengan perkembangan masyarakat saat ini.
3. Keberadaan Tim Pakem tidak sejalan dengan spirit
kemajemukan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari proses
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berbangsa dan bernegara. Keberadaannya tidak menerima
kemajemukan sebagaimana adanya, tetapi lebih sebagai upaya
mencuriagai kemajemukan itu.
4. Dasar hukum pembentukan Tim Pakem tidak memiliki
landasan filosofis dan sosiologis. Secara filosofis keberadaan
Tim pakem bertentangan dengan Pancasila sebagai’staatsfundamentalnorm’. Rumusan kelima Pancasila terkandung
nilai religiusitas Ketuhanan yang Maha Esa, humanitas
kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalitas dalam ikatan
kebineka-tunggal-ikaan, soverenitas kerakyatan, dan sosialitas
keadilan bagi segenap rakyat. Secara sosiologis, keberadaan
Tim Pakem cenderung melakukan penyeragaman terhadap
entitas keagamaan di masyarakat.
5. Secara yuridis keberadaan Tim Pakem tidak memenuhi syarat
formal prosedural dan materil substansial. Secara formal
prosedural, keberadaan Tim Pakem tidak memiliki sandaran
hukum yang tegas dan tidak sejalan dengan tata urutan
perundang-undangan. Begitu pula secara materil substansial,
keberadaan Tim Pakem bertentangan dengan standar dan
norma-norma hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam
konstitusi.
6. Rekomendasi Tim Pakem memiliki implikasi terhadap jaminan
kebebasan beragama atau berkeyakinan masyarakat. Bahkan,
rekomendasi Tim Pakem menentukan boleh tidaknya agama
dan kepercayaan tertentu hidup dan dianut.
7. Akuntabilitas
kinerja
Tim
Pakem
tidak
dapat
dipertanggungjawabkan, karena Tim Pakem bekerja tanpa
aturan main yang jelas. Tidak ada standar operasional yang
dapat dijadikan acuan bekerjanya mekanisme pengawasan ini.

Penutup

8. Tim Pakem di bawah Kejaksaan membuat keberadaannya
menjadi tumpang tindih dengan fungsi-fungsi atau kewenangan
yang sesungguhnya telah dimiliki dan diatur oleh instansi
lainnya seperti Kepolisian yang menjalankan fungsi ketertiban
secara preventif represif, maupun Departemen Agama yang
menjalankan fungsi pembinaan. Kejaksaan tidak relevan
melaksanakan fungsi pengawasan dalam rangka menjaga
ketertiban, baik secara preventif maupun edukatif.
9. Tim Pakem di bawah Kejaksaan telah melampaui kewenangan
yang dimilikinya secara normatif. Secara normatif Kejaksaan
hanya diberi kewenangan di bidang ketertiban untuk
melakukan pengawasan yang bersifat preventif dan edukatif.
Namun dalam prakteknya, Tim Pakem melakukan tindakan
yang bersifat represif dengan menerbitkan larangan terhadap
suatu aliran kepercayaan atau agama dalam masyarakat.
B. Rekomendasi
1. Jaksa Agung harus mencabut Keputusan Jaksa Agung RI
No.Kep-004/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim
Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat.
2. Kewenangan Kejaksaan di bidang ketertiban berupa pengawasan
terhadap aliran kepercayaan dalam masyarakat baik bersifat
preventif dan edukatif harus dicabut karena tumpang tindih
dengan kewenangan instansi pemerintahan lainnya. Oleh
karena itu Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2004 Tentang Kejaksaan, harus ditinjau kembali. Adapun
fungsi pengawasan yang selama ini melekat pada kejaksaan bisa
dikembalikan kepada departemen-departemen yang memiliki
kompetensi untuk itu.
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3. Sejauh menyangkut agama atau keyakinan, Pemerintah harus
berpegang teguh pada konstitusi dan peraturan perundangundangan yang menjamin hak atas kebebasan beragama atau
berkeyakinan.
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LAMPIRAN
Tabel 1
Aliran Kepercayaan/Keagamaan Yang Di Larang Oleh Kejaksaan
Agung
No. Nama Aliran Kepercayaan /Keagamaan

Tanggal Pelarangan
& SK Pelarangan

Dasar Hukum
Pelarangan

21 Maret 1959

2

3 April 1963

SK Perdana Menteri
No: 122/P.M/1959

1

Organisasi Agama
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Perhimpunan Theosofi Tjabang Indonesia

Keppres No: 54
Tahun 1963
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No. Nama Aliran Kepercayaan /Keagamaan

Tanggal Pelarangan
& SK Pelarangan

4

Aliran Kepercayaan
Manunggal

31 Juli 1976

3

Dasar Hukum
Pelarangan

Aliran-aliran Darul
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Hadist, Djamaah
Qur’an Hadist, Islam
Djamaah, JPID
Jappenas DII, dan
Organisasi yang
bersifat/berajaran
serupa
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B.A/10/1071
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6

Ajaran Agama Jawa
Sanyoto

29 Oktober 1980

SK Kejagung No: KEP011/B.2/12/1976

7

Ajaran yang dikem- 30 September 1983
bangkan oleh
Abdul Rahman dan
pengikut-pengikutnya (Aliran Inkarussunnah) dan larangan
beredarnya buku
tulisan tangan karangan Moch.Ircham
Sutarto.

5

8

Aliran dan Ajaran
Al-Qiyadah AlIslamiyah.

9 November 2007

SK Kejagung No:
KEP-006/B/7/1976

SK Kejagung
No: KEP-115/
J.A/10/1980

SK Kejagung No:
KEP-169/J.A/9/1983

SK Kejagung
No: KEP-116/
J.A/11/2007

Lampiran

Tabel 2
Aliran Kepercayaan Yang Dinyatakan Sesat Menurut Kepolisian
No Nama Aliran Kepercayaan/
Keagamaan

Keterangan

1

Aliran Jemaat Ahmadiyah Indonesia

2

Ajaran Tarekat Naqsabandiyah Di No. 3 Tahun 2008
Sulteng, Sumsel

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Jemaah Masjid Al Muslimin Di
Sulsel
Ajaran Wahidiyah Di Tasikmalaya

Perintah dan peringatan terhadap anggota dan atau pengurus
Jemaat Ahmadiyah Indonesia
(JAI) dan masyarakat umum
berdasarkan SKB Jaksa Agung,
Menteri Agama dan Menteri
Dalam Negeri.

No. KEP-033/A/JA/6/2008
No. 199 Tahun 2008

Ajaran Tarekat Naqsabandiyah Di
Sulteng, Sumsel
Jemaah Masjid Al Muslimin Di
Sulsel
Ajaran Wahidiyah Di Tasikmalaya
Aliran Soul Training Di Sumut

Aliran Syeh Siti Jenar Di Bandar
Lampung
Lembaga Dakwah Indonesia
Dikisaran Sumut

Saksi Yehowa Kisaran Sumut
Yayasan Qiblatul Amin

Dilarang secara nasional melalui SK Kejagung No.Kep
JA/12/1976
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No Nama Aliran Kepercayaan/
Keagamaan
13
14

15
16
17
18
19
20
21

Aliran Zumris Di Kaltim, Sulawesi

Al Islamiyah Al Qiyadah Di Jabar Tanggal 7 November 2007,
Tim Pakem merekomendasikan
pelarangan Al Islamiyah Al
Qiyadah secara nasional. Dan
melalui SK Kejagung No.KEP116/A/J.A/11/2007 Kejaksaan
Agung melarang kegiatan aliran
dan ajaran Al Qiyadah Al Islamiyah di seluruh Indonesia.
LDII Di Indramayu Jabar
Al-Zaitun (NII)

Amalillah Di Jakarta
AMDI

Hibul Wathan

Yayasan Isykarima
Lia Eden

22

Ajaran Uli Amri

24

Syaih Agama Islam

23
25
26
27
28
29
30

Keterangan

Ajaran Al Musyarafah
Karisma Usada Mustika
Amak Adi NTB

Sabar Sakoto Di Batam
Tariqot Nagbandiah
Aliran Siababa

Husnul Khuluk Di Bandung

Lia Eden Divonis hukuman penjara selama 2 tahun. Pada sidang
pembacaan putusan di PN Pusat
tanggal 29 Juni 2006

Lampiran

No Nama Aliran Kepercayaan/
Keagamaan
31
32
33

Jamaah Muslimin Hisbullah Di
Kalbar
Zubir Amir Di Medan

Al Qiyadah Al Islamiyah

34

Al Qur’an Suci

36

Islam Jamaah

35
37
38
39

Keterangan

Al Haq

Ajaran Salamullah
Syi’ah Imamiyah

Hindu Dayak Takmad

Tanggal 7 November 2007,
Tim Pakem merekomendasikan
pelarangan Al Islamiyah Al
Qiyadah secara nasional. Dan
melalui SK Kejagung No.KEP116/A/J.A/11/2007 Kejaksaan
Agung melarang kegiatan aliran
dan ajaran Al Qiyadah Al Islamiyah di seluruh Indonesia.
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Tabel 3
Aliran Kepercayaan Yang Dilarang Oleh Tim Pakem Di Sumatera
Barat
No.

1

Nama Aliran
Kepercayaan/
Keagamaan Yang
Dilarang Oleh Tim
Pakem
Al Qiyadah Al Islamiyah

Tanggal dan SK
Tim Pakem

Respon Aparat Penegak Hukum (Polisi,
Jaksa dan Hakim)

5 Okober 2007 Dikeluarkan SK PAKEM
Sumatera Barat
No: 05/PAKEMSB/10/2007

Tim PAKEM
Melakukan pelarangan setelah menindak
lanjuti Fatwa Majelis
Ulama Indonesi
yang menyatakan
bahwa Al Qiyadah
Al Islamiyah adalah
Sesat. Polisi, Jaksa
dan Hakim mendukung pelarangan ini
dengan melakukan
tindakan sesuai ketentuan hukum yang
berlaku. Terbukti
dengan diadilinya 2
Orang pengikut Al
Qiyadah Al Islamiyah di Padang.

Lampiran

Tabel 4
Aliran Kepercayaan/Keagamaan Yang Diawasi dan Dilarang Oleh
Kajari Kuningan
No.
1

Nama Aliran
Kepercayaan/Keagamaan

Status

Agama Djawa
Sunda (ADS)

Mati

Jemaat Qur’an
Hadits Al Ubaedah
Kediri

Mati

3

Kepribadian/Nurullah

Mati

4

Persatuan Pembela Tarekat Islam
(PPTI)

Mati

6

Perikemanusiaan

Mati

8

Tarekat Hakamliah

Mati

Sapta Darma

Mati

2

5

7

9

10

Syareat Abdul Jabar Mati

Sata Tunggal/Rasa
Tunggal
Tarekat Satariah

Mati

Mati

Respon Tim Pakem

Dilarang Melalui SK
Kejati Jabar No. 8302/
Kep-Pakem/1968 tanggal 12 Oktober 1968
Dilarang Melalui
SK Kejati Jabar No.
Kep-45/K3.2/12/1979
tanggal 4 Desember
1979

Dibubarkan dengan
SK Kejari Kuningan No. Kep-04/12/
Asp.3.511.3.1973 Tanggal 12 Maret 1973
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No.

Nama Aliran
Kepercayaan/Keagamaan

Status

Respon Tim Pakem

Paguyuban Adat
Cara Kuruhun
Urang (Packu)

Mati

12

Jemaat Ahmadiyah

Diawasi

Dibubarkan berdasarkan SK Kejati Jabar No.
Kep-44/K.2.3/8/1982
tanggal 25 Agustus
1985

13

Himpunan Pengajian Tasawuf Islam

Diawasi (Pasif)

Pangudi Ilmu Kebathinan Inti Sarining Rasa (PIKIR)

Diawasi (Pasif)

Himpunan Tenaga
Spiritual

Diawasi (Pasif)

As-Sahadatin

Diawasi (Pasif)

Perjalanan

Diawasi (Pasif)

11

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Himpunan Tenaga
Spiritual

Diawasi (Pasif)

Himpunan Pengajian Tasawuf Islam

Diawasi (Pasif)

Pangudi Ilmu Kebathinan Inti Sarining Rasa (PIKIR)

Diawasi (Pasif)

Asmaul Husna

Diawasi (Pasif)

Sapto Darmo

Agama Islam Putih
LDII

Khong Hu Cu

Diawasi (Pasif)
Diawasi (Pasif)
Hidup
Hidup

Dilarang berdasarkan
SKB Bupati, Kejari dan
Kandepag Kuningan
Nomor :
451.7/KEP.58-Pem.
Um/2004
Kep-857/0.2.22/
Dsp.5/12/2004

Tanggal 20 Desember
2004

Lampiran

No.
26
27

Nama Aliran
Kepercayaan/Keagamaan

Status

Sunnah Rasul

Diawasi

Isakani

Respon Tim Pakem

Diawasi

Tabel 5
Aliran Kepercayaan/Keagamaan Yang dinyatakan Sesat Oleh
Kejaksaan Sumatera Utara
No.
1.

Nama Aliran
Status
Kepercayaan/Keagamaan
Ahmadiyah Qadian

Melarang kegiatan
ahmadiyah dalam
bentuk dan cara apapun
dengan Kep-07/0.2/
Dsb.1/02/1994

Respon Tim
Pakem
Rapat tim pakem
Tk.1 Sumut 15
Januari 1994
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PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1965
TENTANG
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
DAN/ATAU PENODAAN AGAMA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang:
a. bahwa dalam rangka pengamanan Negara dan masyarakat, citacita Revolusi Nasional dan pembangunan Nasional semesta
menuju ke masyarakat adil dan makmur, perlu mengadakan
peraturan untuk mencegah penyalahgunaan atau penodaan
Agama.
b. bahwa untuk pengamanan Revolusi dan ketenteraman
masyarakat, soal ini perlu diatur dengan penetapan Presiden.
Mengingat:
1. Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945;
2. Pasal IV aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945;
3. Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1962 (Lembaran Negara
Tahun 1962 Nomor 34);
4. Pasal 2 ayat (1) Ketetapan MPRS Nomor II/MPR/1960.
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
Penetapan Presiden Republik Indonesia Tentang Pencegahan
Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama
Pasal 1
Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan,

Lampiran

menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan
penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau
melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatankegiatan keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama itu.
Pasal 2
(1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi
perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya
itu di dalam suatu keputusan bersama menteri Agama, menteri/Jaksa
Agung dan Menteri Dalam Negeri.
(2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh
organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik
Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan
organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang,
satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri
Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.
Pasal 3
Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersamasama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau Presiden
Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang,
organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar
ketentuan-ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota
dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran
itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun.
Pasal 4
Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 156a
Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang
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siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau
melakukan perbuatan:
a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau
penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun
juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa
Pasal 5
Penetapan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada hari
diundangkannya.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Penetapan Presiden Republik Indonesia ini dengan
penetapan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 27 Januari 1965
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Cap/Ttd.
SUKARNO
Di Undangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 27 Januari 1965
SEKRETARIS NEGARA
Cap/Ttd.
MOCH. ICHSAN

Lampiran

PENJELASAN
PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1965
TENTANG
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
DAN/ATAU PENODAAN AGAMA
I. UMUM
1. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menetapkan Undangundang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia,
ia telah menyatakan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni
1945 menjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan
konstitusi tersebut. Menurut Undang-undang Dasar 1945 Negara
kita berdasarkan:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab;
3. Persatuan Indonesia;
		4. Kerakyatan;
		5. Keadilan Sosial.
Sebagai dasar pertama Ketuhanan Yang Maha Esa bukan saja
meletakkan moral di atas negara dan Pemerintah, tetapi juga
memastikan adanya kesatuan Nasional yang berasas keagamaan.
Pengakuan sila pertama (Ke-Tuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat
dipisah-pisahkan dengan agama, karena adalah suatu tiang pokok
dari pada peri kehidupan manusia dan bagi bangsa Indonesia
adalah juga sebagai sendi perikehidupan Negara dan unsur mutlak
dalam usaha nation building.
2. Telah ternyata, bahwa pada akhir-akhir ini hampir di seluruh
Indonesia tidak sedikit timbul aliran-aliran atau Organisasiorganisasi kebatinan/ kepercayaan masyarakat yang bertentangan
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dengan ajaran-ajaran dan hukum agama.
Diantara ajaran-ajaran/peraturan-peraturan pada pemeluk
aliran-aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan
hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan Nasional
dan menodai agama. Dari kenyataan teranglah, bahwa aliranaliran atau organisasi-organisasi Kebatinan/Kepercayaan yang
menyalahgunakan dan/atau mempergunakan agama sebagai
pokok, pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah
berkembang ke arah yang sangat membahayakan agama-agama
yang ada.
3. Untuk mencegah berlarut-larutnya hal-hal tersebut di atas, yang
dapat membahayakan persatuan bangsa dan Negara maka dalam
rangka kewaspadaan Nasional dan dalam Demokrasi Terpimpin
dianggap perlu dikeluarkan Penetapan Presiden sebagai realisasi
Dekrit Presiden tanggal 5 Juli yang merupakan salah satu jalan
untuk menyalurkan ketatanegaraan dan keagamaan, agar oleh
segenap rakyat di seluruh wilayah Indonesia ini dapat dinikmati
ketenteraman beragama dan jaminan untuk menunaikan ibadah
menurut agamanya masing-masing.
4. Berhubung dengan maksud memupuk ketenteraman beragama
inilah, maka penetapan presiden ini pertama-tama mencegah agar
jangan sampai terjadi penyelewengan- penyelewengan dari ajaranajaran agama yang dianggap sebagai ajaran- ajaran pokok oleh
para ulama dari agama yang bersangkutan (pasal 1-3); dan kedua
kalinya aturan ini melindungi ketenteraman beragama tersebut
dari penodaan/penghinaan serta dari ajaran- ajaran untuk tidak
memeluk agama yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa
(pasal 4).
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5. Adapun penyelewengan- penyelewengan keagamaan yang nyatanyata merupakan pelanggaran pidana dirasa tidak perlu diatur
lagi dalam peraturan ini, oleh karena telah cukup diaturnya dalam
berbagai-bagai aturan pidana yang telah ada.
Dengan Penetapan Presiden ini tidaklah berkali- kali dimaksudkan
hendak mengganggu- gugat hak hidup agama- agama yang
sudah diakui oleh Pemerintah sebelum Penetapan Presiden ini
diundangkan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Dengan kata-kata "Di Muka Umum" dimaksudkan apa yang diartikan
dengan kata itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Agamaagama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah = Islam, Kristen,
Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Confusius).
Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama
di Indonesia. Karena 6 macam agama ini adalah agama-agama yang
dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka
mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2
Undang-undang Dasar juga mereka mendapat bantuan- bantuan dan
perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini.
Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain misalnya: Yahudi,
Zarazustrian, Shinto, Thaoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat
jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 dan mereka
dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang
terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain.
Terhadap badan/ aliran kebatinan, Pemerintah berusaha menyalurkan
ke arah pandangan yang sehat dan ke arah Ketuhanan Yang Maha
Esa.
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Hal ini sesuai dengan Ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1960,
Lampiran A Bidang I, angka 6.
Dengan kata-kata "Kegiatan Keagamaan" dimaksudkan segala macam
kegiatan yang bersifat keagamaan, misalnya menamakan suatu
aliran sebagai agama, mempergunakan istilah dalam menjalankan
atau mengamalkan ajaran-ajaran kepercayaan ataupun melakukan
ibadahnya dan sebagainya. Pokok- pokok ajaran agama diketahui
oleh Departemen Agama yang untuk itu mempunyai alat-alat/ caracara untuk menyelidikinya.
Pasal 2
Sesuai dengan kepribadian Indonesia, maka terhadap orang-orang
ataupun penganut sesuatu aliran kepercayaan maupun anggotaanggota Pengurus Organisasi yang melanggar larangan tersebut dalam
pasal 1, untuk permulaannya dirasa cukup diberi nasihat seperlunya.
Apabila penyelewengan itu dilakukan dan mempunyai efek yang cukup
serius bagi masyarakat yang beragama, maka Presiden berwenang
untuk membubarkan organisasi itu dan untuk menyatakan akibatakibatnya (jo pasal 169 KUHP).
Pasal 3
Pemberian ancaman pidana yang diatur dalam pasal ini, adalah
tindakan lanjutan terhadap anasir- anasir yang tetap mengabaikan
peringatan tersebut dalam pasal 2.
Oleh karena aliran kepercayaan, biasanya tidak mempunyai bentuk
seperti organisasi/perhimpunan di mana mudah dibedakan
siapa pengurus dan siapa anggotanya, maka mengenai aliranaliran kepercayaan, hanya penganut yang masih terus melakukan
pelanggaran dapat dikenakan pidana sedang pemuka aliran sendiri,
yang menghentikan kegiatannya tidak dapat dituntut.
Mengingat sifat ideal dari tindak pidana dalam pasal ini maka
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ancaman pidana 5 tahun dirasa sudah wajar.
Pasal 4
Maksud ketentuan ini telah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum
di atas. Cara mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dapat
dilakukan dengan lisan, tulisan atau perbuatan lain.
Huruf a.
Tindak pidana yang dimaksud di sini, ialah semata-mata
(pada pokoknya) ditunjuk kepada niat untuk memusuhi atau
menghina.
Dengan demikian, maka uraian-uraian tertulis atau lisan yang
dilakukan secara obyektif, zakeliyk dan ilmiah mengenai suatu
agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya
kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau
penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut pasal itu.
Huruf b
Orang yang melakukan tindak pidana tersebut di sini, di samping
mengganggu ketenteraman orang beragama, pada dasarnya
mengkhianati sila pertama dari Negara secara total, dan oleh
karenanya adalah pada tempatnya, bahwa perbuatannya itu di
pidana sepantasnya.
Pasal 5
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2726
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JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-004/J.A/01/1994
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN
ALIRAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Menimbang :
a. Bahwa dengan semakin meningkat dan berkembangnya
kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa, maka dilakukan pengawasan secara intensif;
b. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya koordinasi
dan kerjasama antar intansi pemerintah yang terkait;
c. Bahwa untuk pelaksanaan koordinasi dan kerjasama tersebut
perlu dibentuk Tim Koordinasi Pengawasan Kepercayaan
Aliran Masyarakat;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 2/PNPS/1962 tentang Larangan
Organisasi-organisasi yang tidak sesuai dengan Kepribadian
Bangsa Indonesia;
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2. Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan
Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;
3. Undang-undang Nomor 5/1991 tentang Kejaksan R.I;
4. Keppres Nomor 5/1991 tentang susunan Organisasi dan Tata
Kerja Kejaksaan R.I;
5. Keppres Nomor 98/M-Tahun 1993 tentang Pengangkatan
Jaksa Agung;
6. Intruksi Presiden R.I Nomor : 14/1967 tentang Agama,
Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina;
7. Kepja Nomor : KEP-035/J.A/3/1992 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I.
Memperhatikan :
Persetujuan Menteri/Kepala Lembaga Non Departemen yang
bersangkutan tentang penunjukan keanggotaan dalam Tim
PAKEM Pusat mewakili unsur instansi masing-masing dengan
surat sebagai berikut :
1. Departemen Agama R.I Nomor : B-VI/HM.01/4576/6/1993
tanggal 5 Oktober 1993;
2. Departemen Dalam Negeri R.I Nomor : 436.05/3679/Sj
tanggal 6 Desember 1993;
3. MABES POLRI Nomor : R/559/X/1993 tanggal 21 Oktober
1993;
4. MABES ABRI Nomor : B/3438-03/74/Set tanggal 6
November 1993
5. BAKIN Nomor : K-1301/X/1993 tanggal 21 Oktober 1993;
6. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
7602/A/E/1993 tanggal 14 Desember 1993.
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MEMUTUSKAN
Menetapkan:
Kesatu: Mencabut keputusan Jaksa Agung R.I Nomor : KEP108/J.A/5/1984 tentang Pembentukan Tim Koordinasi
Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat;
Kedua: Keputusan Jaksa Agung R.I tentang Pembentukan Tim
Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat;
Ketiga: Membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Aliran
Kepercayaan Masyarakat.
Pasal 1
1) Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat
yang selanjutnya disebut Tim PAKEM Pusat dibentuk dengan
Keputusan Jaksa Agung;
2) Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat
pada Kejaksaan Tinggi disingkat Tim Daerah Tingkat I,
dibentuk dengan Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi;
3) Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat
pada Kejaksaan Negeri, disingkat Tim PAKEM Daerah
Tingkat II, dibentuk dengan Keputusan Kepala Kejaksaan
Negeri.
Pasal 2
1) Susunan Tim PAKEM Pusat terdiri dari :
a. Seorang Ketua merangkap anggota dari Kejaksaan Agung
Republik Indonesia;
b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota dari Kejaksaan
Agung Republik Indonesia;

Lampiran

c. Dua Orang Sekretaris merangkap anggota dari Kejaksaan
Agung Republik Indonesia;
d. Anggota-anggota yang terdiri dari wakil-wakil instansi
Pemerintah lainnya yang lingkup tugas/wewenangnya
mencakup Pengawasan masalah Aliran Kepercayaan.
2) Susunan dan keanggotaan Tim PAKEM Pusat adalah :
a. Ketua merangkap anggota: Jaksa Agung R.I
b. Wakil Ketua merangkap anggota: Jaksa Muda Intelijen.
c. Sekretaris I merangkap anggota: Direktur Sosial dan Budaya
pada Jaksa Agung Muda Intelijen.
d. Sekretaris II merangkap anggota: Kepala Sub Direktorat
PAKEM pada Direktorat Sosial dan Budaya Intelijen.
Anggota : Wakil-wakil dari :
1. Departemen Agama: Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
2. Departemen Dalam: Direktorat Jenderal Sosial Politik
3. Departemen Pendidikan: Direktorat Jenderal Kebudayaan
dan Kebudayaan
4. MABES ABRI/BA-:ASTER KASUM ABRI KORSTANAS
5. MABES POLRI
: Direktur INTELPAM
6. BAKIN		
: Deputi II KABAKIN
3) Susunan dan keanggotaan Tim PAKEM Daerah Tingkat I
adalah:
a. Ketua merangkap anggota: Kepala Kejaksaan Tinggi
b. Wakil Ketua merangkap anggota: Asisten Intelijen
Kejaksaan Tinggi
c. Sekretaris merangkap anggota: Kepala Seksi dan Budaya
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d. Anggota-anggota wakil-wakil dari:
1. Pemerintah Daerah Tingkat I.
2. Kodam/Korem/Bakorstanasda
3. Pold/Polwil.
4. Kanwil Departemen Agama.
5. Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
4) Susunan dan keanggotaan Tim PAKEM Daerah Tingkat II
adalah :
a. Ketua merangkap anggota: Kepala Kejaksaan Negeri
b. Wakil Ketua merangkap anggota: Kepala Seksi Intelijen
Kejaksaan Negeri
c. Sekretaris merangkap anggota: Kepala Sosial dan Budaya
Kejaksaan Negeri
d. Anggota-anggota wakil-wakil dari
:
1. Pemerintah Daerah Tingkat II.
2. KODIM
3. POLRES
4. Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya.
5. Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Pasal 3
1) Tim PAKEM BERTUGAS :
a. Menerima dan menganalisa laporan dan/atau informasi tentang
Aliran Kepercayaan Masyarakat.
b. Meneliti dan menilai secara cermat perkembangan suatu Aliran
Kepercayaan untuk mengetahui dampak-dampaknya bagi
Ketertiban dan Ketentraman Umum.

Lampiran

c. Mengajukan laporan dan saran sesuai dengan jenjang wewenang
dan tanggung jawab.
d. Dapat mengambil langkah-langkah preventip dan preventip
sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang
berlaku.
2) Tim PAKEM BERFUNGSI :
a. Menyelenggarakan rapat baik secara berkala maupun sewaktuwaktu sesuai kebutuhan.
b. Menyelenggarakan pertemuan, konsultansi dengan instansi
dan badan-badan lainnya yang dipamdang perlu, baik Lembaga
Pemerintah maupun non Pemerintah sesuai kepentingannya.
c. Mengadakan pertemuan dengan penganut Aliran Kepercayaan
yang dipandang perlu.
3) Pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Tim PAKEM ditentukan
sebagai berikut :
a. Tim PAKEM Daerah Tingkat II bertanggung jawab kepada
Kepala Kejaksaan Tinggi.
b. Tim PAKEM Daerah Tingkat I bertanggung jawab kepada
Jaksa Agung.
c. Tim PAKEM pusat bertanggung jawab kepada Jaksa Agung
Republik Indonesia.
Pasal 4
Guna kelancaran tugas Tim PAKEM ditiap Kejaksaan Negeri,
Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung dibentuk Sekretariat Tim
PAKEM.
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Pasal 5
a. Tim PAKEM senantiasa membuat laporan berkala maupun
insidentil kepada Jaksa Agung R.I mengenai :
a. Pelaksanaan tugas Tim PAKEM;
b. Saran dan pendapat dalam rangka upaya penanggulangan dan
pencegahan terjadinya suatu problem Aliran Kepercayaan
Masyarakat.
b. Laporan tersebut pada huruf a dibuat dan disampaikan oleh :
a. Tim PAKEM Daerah Tingkat II kepada Tim PAKEM
Daerah Tingkat I;
b. Tim PAKEM Daerah Tingkat I kepada Tim PAKEM
Pusat;
c. Tim PAKEM pusat kepada Jaksa Agung R.I.

Pasal 6
Setelah biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengawasan Aliran
Kepercayaan Maasyarakat dibebankan kepada Anggaran Kejaksaan
Agung R.I.
Pasal 7
Hal-hal yang mulai diatur dalam keputusan ini akan diatur
tersendiri.
Pasal 8
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Lampiran

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Januari 1994
JAKSA AGUNG R.I.
SINGGIH, S.H.
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PROFIL
THE INDONESIAN LEGAL RESOURCE CENTER (ILRC)
Jl. Tebet Timur I No. 4, Jakarta Selatan
Phone + 62 +21 93821173
Fax. + 62 +21 8356641
E-mail: Indonesia_lrc@yahoo.com
LATAR BELAKANG
Pada masa transisi menuju demokrasi, Indonesia menghadapi
masalah korupsi, minimnya jaminan hak azasi manusia (HAM) di tingkat
legislasi, dan lemahnya penegakan hukum. Masalah penegakan hukum
membutuhkan juga budaya hukum yang kuat di masyarakat. Faktanya
kesadaran atas hak di tingkat masyarakat sipil masih lemah begitu pula
kapasitas untuk mengakses hak tersebut. Ketika instrumen untuk mengakses
hak di tingkat masyarakat tersedia, tetapi tidak dilindungi oleh negara
seperti hukum adat, negara seringkali mengabaikan usulan lokal untuk
menyediakan bantuan hukum.
Peran Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Hukum sebagai bagian
dari masyarakat sipil menjadi penting untuk menyediakan lulusan Fakultas
Hukum yang berkualitas dan mengambil bagian di berbagai profesi yang
ada, seperti birokrasi, institusi-institusi negara, peradilan, akademisi dan
organisasi-organisasi masyarakat sipil. Mereka juga mempunyai posisi
yang legitimate untuk memimpin pembaharuan hukum. Dalam hal ini,
kami memandang pendidikan hukum mempunyai peranan penting untuk
membangun budaya hukum dan kesadaran hak masyarakat sipil.
Pendirian The Indonesia Legal Resource Center (ILRC) merupakan
bagian keprihatinan atas pendidikan hukum yang tidak responsif terhadap
permasalahan keadilan sosial. Pendidikan hukum di Perguruan Tinggi
cenderung membuat lulusan Fakultas Hukum menjadi profit lawyer dan
mengabaikan pemasalahan keadilan sosial. Walaupun Perguruan Tinggi
mempunyai instrument/institusi untuk menyediakan bantuan hukum
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secara cuma-cuma untuk masyarakat miskin, tetapi mereka melakukannya
untuk maksud-maksud yang berbeda.
VISI
Memajukan HAM dan keadilan sosial melalui pendidikan hukum
MISI
1. Menjembatani jarak antara Perguruan Tinggi dengan dinamika sosial;
2. Mereformasi pendidikan hukum untuk memperkuat perspektif keadilan
sosial;
3. Mendorong Perguruan Tinggi dan organisasi-organisasi masyarakat
sipil untuk terlibat di dalam reformasi hukum dan keadilan sosial.
GOALS PERIODE 2008-2010
a. Reformasi Pendidikan Hukum
Terbangunnya Infrastruktur LKBH dan Pusham sebagai instrumen bagi
pemenuhan dan perlindungan untuk masyarakat miskin.
b. Reformasi Bantuan Hukum
Terbentuknya aturan yang menjamin hak atas bantuan hukum bagi
masyarakat miskin melalui inisiatif Pergurun Tinggi dan para pencari
keadilan.
STRUKTUR DAN PERSONAL
Para Pendiri/Anggota Pengurus
Ketua 		
: Dadang Trisasongko
Sekertaris
: Renata Arianingtyas
Pendahara
: Soni Setyana
Anggota
1. Professor Mohammad Zaidun (Dekan Fakultas Hukum Universitas
Airlangga Surabaya Jawa Timur )
2. Prof. Emiritus Drs. Soetandyo Wignyosoebroto, MPA (Mantan
Professor Sosiologi di Fakultas Ilmu Politik Universitas Airlangga
Surabaga Jawa Timur).
3. Uli Parulian Sihombing
Eksekutif
Direktur
Peneliti		
Keuangan
Administrasi

: Uli Parulian Sihombing
: Fulthoni, Budi Wijardjo, Tomy Awalia Putra
: Evi Yuliawati
: Herman Susilo

